
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

• přání od funkcionářů  

• jednáme a vyjednáváme  

• zábava a křížovka 

• zajímavosti a kuriozity 

• rady a informace  

• tabulka min. mzdy 2019 

• vaše reklama zdarma 



Zabloudilův vánoční monolog. 
Vážení čtenáři, kroutím pětadvacátý 

rok, v různých funkcích a vánoční čas mi dává 

možnost rekapitulace i jakéhosi podtržení účtu 

mé práce.  Již delší čas cítím únavu. Psychickou 

zvláště. Jen těžko se vyrovnávám s bující snahou 

mých spolupracovníků obcházet či nedodržovat 

Stanovy a jiná naše závazná pravidla. Čím dál 

obtížnější je pro mne nutit funkcionáře k práci, 

kterou by měli dělat rádi a bez řečí, když už se 

to dali.. Čím dál víc mi vadí apatie členů a 

degradace mé práce, i paušalizace práce 

odborů vůbec. Jejich srovnávání našich odborů 

s kdejakými pigichípáky, kteří hledají jen výhody 

pro sebe samé, obklopeni jen zákonným 

minimem pro legitimnost jejich „taky odborů“. 

Mrzí mne lidmi nechápající podstata práce 

odborů, coby strážce práv a nároků 

zaměstnanců i právní garance jejich zájmů a 

pletoucí si kvalitu odborů jen se zajištěním 

laciného volání či s extrémně levnou cestovkou, 

přičemž nakonec ani tam nejsou ochotni 

respektovat pravidla a program pro ně mnoho 

hodin vymýšlený a zajištěný..  Ale co s tím, když 

celou řadu činnosti, za mne nedokáže v tuto 

chvíli nikdo jiný udělat…..  Před rokem jsem vás 

na Konferenci vyzval k hledání vhodného, 

šikovného a mladého nástupce. Nikdo proto nic 

neudělal... Hledám jej tedy sám, tak jako se 

snažím oslovovat nové a schopné lidi z řad členů 

i příznivců s nabídkou kandidatury či alespoň 

pomoci funkcionářům. Nechci se smířit se 

stavem, kterým někteří argumentují, že když 

ostatní odbory na některá jednání nechodí, tak 

že my taky nemusíme a že když ostatní na to 

kašlou, tak proč my to máme řešit za ně. Pro 

mne je to neakceptovatelné. Vyžadoval jsem a 

budu vždy vyžadovat profesionalitu a kvalitu. 

V práci, kterou jsem vykonával (ať to byla práce 

elektrikáře, mlynáře, úředníka v kanclu či řidiče 

tramvaje) a to i ve funkcích do kterých jsem byl 

zvolen. A že se to řadě lidí (ve vrcholných 

funkcích v podnicích, kde působíme, na svazu či 

v ČMKOS) nelíbí, no to je přeci známá věc…. 

Vždy jsem do toho šel a třeba i sám proti všem. 

A budu takový i nadále, ať už budu dělat cokoli 

a kdekoli. Je to ve mně. Budu proto kandidovat 

dál, ale dál i hledat svého možného nástupce. 

Zároveň však chci prosadit model funkcionářů 

starajících se jen o hrstku „svých“ lidí a ve 

„svém“ okolí a radikálně sáhnout organizačního 

systému. Je třeba, aby se zvolení lidé starali o 

potřeby široké základny v oboru, za který 

kandidují a jménem všech organizací 

sdružených v Odborové radě. Našeho člena 

nezajímá, proč že tam dotyčný nebyl a zda mu 

doma jde či nejde počítač. O tom, zda jej ovládá 

ani nemluvě.. Našeho člena, ať je odkudkoli, 

zajímá jen to, aby jeho problém byl řešen a 

vyřešen. Lhostejno zda člověkem z Prahy, Plzně, 

nebo z Moravy. Odborová rada je úžasný 

projekt. Nabízí celou škálu možností pro členy, 

výběr nejvhodnější varianty placení příspěvku, 

podle důrazu na to, co od toho člen očekává a 

jakou službu od odborů chce. Korunou počínaje, 

procentem s maximem bonusové vratky a 

množstvím výhod konče. Je velmi smutné, že 

někteří funkcionáři nejsou schopni tento fakt 

„prodat“ a vysvětlit to členům, i těm 

potencionálním. Všichni májí znát členské 

výhody, všichni vědí, že to nedělají zadarmo a 

nábor je dobře zaplacen. Přesto si raději kupují 

laciné pivo, aby ušetřili, ale lidi kolem sebe, kteří 

by jim zaručili odměnu na nejednu basu Plzně, 

je nezajímají… Pak šíří klepy, že on (Zabloudil) 

mne tam nechce, že on mne vyhodil, že on o si o 

všem rozhoduje sám (ač Usnesení o 

kompetencích všech je rozsáhlé a pro každého 

na míru napsané a Vedením Odborové rady 

schválené…  A stačí si ho přečíst, třeba na webu 

odborovarada.cz) Nic nikde netajíme, vše 

zveřejňujeme. I na facebooku zoosdmotol, který 

je oblíbený u mladých. Nezbývá než doufat, že 

hůř už nebude a naopak se vše zlepší, tak, aby 

každý náš člen byl spokojený a hrdý na naši 

značku. A to je mé vánoční přání… Splní se..?  --JZ-

              Zabloudilův vánoční monolog.     
             Vážení čtenáři, kroutím pětadvacátý 

rok v různých funkcích a vánoční čas mi dává 

možnost rekapitulace i jakéhosi podtržení účtu 

mé práce.  Již delší čas cítím únavu. 

Psychickou zvláště. Jen těžko se vyrovnávám 

s bující snahou mých spolupracovníků 

obcházet či nedodržovat Stanovy a jiná naše 

závazná pravidla. Čím dál obtížnější je pro 

mne nutit funkcionáře k práci, kterou by měli 

dělat rádi a bez řečí, když už se to dali… Čím 

dál víc mi vadí apatie členů a degradace mé 

práce, i paušalizace práce odborů vůbec. Jejich 

srovnávání našich odborů s kdejakými 

pigichípáky, kteří hledají jen výhody pro sebe 

samé, obklopeni jen zákonným minimem pro 

legitimnost jejich „taky odborů“. Mrzí mne 

lidmi nechápající podstata práce odborů, coby 

strážce práv a nároků zaměstnanců i právní 

garance jejich zájmů a pletoucí si kvalitu 

odborů jen se zajištěním laciného volání či 

s extrémně levnou cestovkou, přičemž 

nakonec ani tam nejsou ochotni respektovat 

pravidla a program pro ně mnoho hodin 

vymýšlený a pracně zajištěný…  Ale co s tím, 

když celou řadu činnosti, za mne nedokáže 

v tuto chvíli nikdo jiný dělat?  Před rokem jsem 

vás na Konferenci vyzval k hledání vhodného, 

šikovného a mladého nástupce. Nikdo proto 

nic neudělal… Hledám jej tedy sám, tak jako 

se snažím oslovovat nové a schopné lidi z řad 

členů i příznivců, s nabídkou kandidatury, či 

alespoň pomoci funkcionářům. Nechci se 

smířit se stavem, kterým někteří argumentují, 

že když ostatní odbory na některá jednání 

nechodí, tak že my taky nemusíme a že když 

ostatní na to kašlou, tak proč to my máme 

řešit za ně. Pro mne je to neakceptovatelné. 

Vyžadoval jsem a budu vždy vyžadovat 

profesionalitu a kvalitu. V práci, kterou jsem 

vykonával, ať to byla práce, která mne živila, 

či ta ve funkcích do kterých jsem byl zvolen. A 

že se to řadě lidí (ve funkcích v podnicích, kde 

působíme, na svazu či v ČMKOS) nelíbí, no to 

je přeci známá věc…. Vždy jsem ale do toho šel 

a třeba i sám proti všem… A budu takový i 

nadále, ať už budu dělat cokoli a kdekoli. 

Budu proto kandidovat dál, ale dál i hledat 

svého možného nástupce. Zároveň také chci 

změnit model funkcionářů starajících se jen o 

hrstku „svých“ lidí a ve „svém“ okolí a 

radikálně sáhnout organizačního systému 

odborů. Je třeba, aby se zvolení lidé starali o 

potřeby široké základny v oboru, za který 

kandidují a jménem všech organizací 

sdružených v Odborové radě. Našeho člena 

nezajímá, proč že tam dotyčný nebyl a zda mu 

doma jde či nejde počítač. O tom, zda jej 

ovládá ani nemluvě… Našeho člena, ať je 

odkudkoli, zajímá jen to, zda jeho problém byl 

řešen a vyřešen. Lhostejno zda člověkem 

z Prahy, Plzně, nebo z Moravy. Odborová rada 

je úžasný projekt. Nabízí celou škálu 

možností pro členy, výběr nejvhodnější 

varianty placení příspěvku, podle důrazu na 

to, co od toho člen očekává a jakou službu od 

odborů chce. Korunou počínaje, procentem 

s maximem bonusové vratky a množstvím 

výhod konče. Je velmi smutné, že někteří 

funkcionáři nejsou schopni tento fakt 

„prodat“ a vysvětlit to členům. A i těm 

potencionálním. Všichni májí znát členské 

výhody, všichni vědí, že to nedělají zadarmo a 

nábor je dobře zaplacen. Raději si kupují 

laciné pivo, aby ušetřili, ale lidi kolem sebe, 

kteří by jim zaručili odměnu na nejednu basu 

Plzně, je nezajímají… Pak šíří klepy, že on 

(Zabloudil) mne tam nechce, že on mne 

vyhodil, že on o si o všem rozhoduje sám (ač 

Usnesení o kompetencích je pro každého 

určené,  Vedením Odborové rady schválené… 

A stačí si ho přečíst, třeba na webu 

odborovarada.cz) Nic netajíme, vše zveřejňu-

jeme. I na facebooku zoosdmotol, který je 

oblíbený u mladých. Nezbývá než doufat, že 

hůř už nebude a naopak se vše zlepší, tak, aby 

každý náš člen byl spokojený a hrdý na naši 

značku. A to je mé vánoční přání. Splní se?    JZ 



Vážení čtenáři, dotázal jsem se našich funkcionářů, 

zda by Vám nechtěli ve vánočním čísle třeba popřát. 

Těm co reagovali, zde vzkazy uveřejňujeme….  

Přeji všem našim členům a příznivcům, hezké svátky, radost z vašich dárků i 
z úsměvů vámi obdarovaných, pevné zdraví bez potíží 
čímkoli způsobeným, pohodové dny ve svátky i ve dny 
všední a v novém roce i pokračující spokojenost s prací 
našich funkcionářů k čemuž Vám při volbách přeji 
šťastnou ruku.                         Zabloudil Jiří    

 

Ve Škodovce došlo k zahájení kolektivního vyjednávání o mzdách a benefitech 
pro rok 2019.  Našimi zástupci k vyjednávání byli určeni: pan Douša Jaroslav, 
Holler Petr, Zabloudil Jiří a JUDr. Duffková Kateřina.  Návrh dodatku ke 
kolektivní smlouvě zní: 10% zvýšení mzdy, od 1. 1. 2019 -30. 6. 2019 
odměna  6000,- Kč. Od 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019 odměna 6000,- Kč a dále 
zvýšení penzijního připojištění o 200,- Kč.  Myslíme si, že toto zvýšení mzdy i 
ostatních benefitu je v současné situaci aktuální a nutná.  Naši členové s tímto 
návrhem souhlasí. 
Nastala i situace že zaměstnanci chtějí odcházet z podniku do jiného 
zaměstnaní za lepšími platovými podmínkami a to i hromadně. To by mohlo 
mít za následek ohrožení stavu některých pracovišť. Byly bychom neradi, aby k 

tomuto stavu došlo a proto chceme zvýšit mzdy i 
benefity a tím motivovat zaměstnance, doufáme, že 
to zaměstnavatel pochopí a našemu návrhu vyhoví. 
 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim členům i 
funkcionářům za podporu naší organizace, popřát 
hezké prožití vánočních svátku a šťastný Nový rok 
2019.                                                 Holler Petr 
 

 
 

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové.  
Právě jste dostali do rukou vánoční číslo našeho časopisu. Tak už je to tady 
zase. Blíží se vánoce a také konec roku. Je to každoroční kolotoč, z kterého 
nemůžeme vystoupit a probudit se až po Novém roce. Někomu se povedlo vše, 
co si přál, pro jiného mohl být podstatně lepší. Opět nám nastane každoroční 
mumraj a kolotoč. Hlavně my ženy si to všechno užijeme s plnou parádou. 
Vánoční úklid, aby se vše lesklo, pečení cukroví, protože to k vánočním 
svátkům patří a v ne poslední řadě vymýšlení a shánění dárků pro naše 03 



 milé a blízké, kterým chceme udělat radost, potěšit je a přispět tím k 
radostným a spokojeným svátkům. Nejen kolotoč doma, tentýž blázinec nás 
také čeká v našem náročném zaměstnání. Naše roztomilá cestující veřejnost 
nám naši náročnou a zodpovědnou práci také ničím neulehčí a neusnadní, 
mnohdy spíše naopak. Jsou to také jen lidi, kteří mají obdobné starosti, jako 
máme my. Navíc jsou podrážděni plnými obchody, tramvajemi a autobusy. 
Velmi často dochází i ke krádežím. Časté byť krátkodobé výluky v centru Prahy 
také nikomu náladu nezvýší. Tramvaj nejede tam, kam cestující potřebuje a 
velmi často musí přestupovat, aby se dostal na místo, kam chtěl dojet za 
normálního provozu. V takovýchto situacích dochází ze strany cestujících k 
vylévání si vzteku na řidičích a řidičkách dopravních prostředků. Ne každý 
kolega nebo kolegyně zachovají klidnou hlavu a neoprávněné chování a výpady 
cestujícího přijme s nadhledem. Často zareaguje stejně nebo obdobně jako 
cestující. Tím dochází ke zbytečným konfliktům a často i ke stížnostem. V době 
počítačů a chytrých telefonů je stížností mnohem více, než když se stížnost 
musela napsat na papír, dát do obálky, napsat adresu, koupit známku a donést 
to na poštu nebo do poštovní schránky. To už nese doba, ve které žijeme. 
Prosím vás všechny o klid a rozvahu, raději počítejte do deseti nebo dvaceti, 
než prvotní zápal vzteku pomine, abychom stížnostem předešli a neměli jsme 
zbytečně kontrolu technika jízdy. Já vím, že udržet nervy na uzdě není vždy 
jednoduché. Neusnadní nám to ani ostatní účastníci silničního provozu, ať už 
chodci, nebo řidiči ostatních vozidel, s kterými se v provozu setkáváme. Hlavně 
chodci: ti mladí si nasadí sluchátka, na hlavu kapuci, do rukou mobil a jdou. 
Starší zase mají mnohdy zhoršený zrak a sluch. Obě skupiny se velmi často 
nerozhlédnou, nebo neodhadnou situaci a jdou. Buďme velmi obezřetní a 

předvídaví a nepokazme si zbytečnou nehodou klidné a 
spokojené vánoce sobě ani ostatním. Vánoce, na které se všichni 
určitě těšíme, jsou hlavně a především svátky radosti, štěstí a 
pohody.  I já chci touto cestou všem kolegyním a kolegům popřát 
šťastné a veselé vánoce a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, 
pohody, lásky a mnoho kilometrů bez nehod.           Věra Suchá 
                                                 

 
Zdravím všechny čtenáře vánočního Motoláčku.  Rok se s 
rokem sešel a jsou zde opět Vánoční svátky a nový rok.  Chtěl 
bych Vám popřát klidné a pohodové svátky vánoční, bohatou 
nadílku pod stromečkem.  Do nového roku hodně zdraví a štěstí 
v osobním i profesním životě. V zaměstnání klid, pohodu, co 

nejméně stresů.  Všem řidičům přeji především hodně kilometrů bez nehody.                                             
                                                         To Vám přeje Petr Sychra.  04 



Sekce řidičů tramvají. 
Předseda či předsedkyně sekce je 
zástupcem řidičů a řidiček na veškerých 
jednáních s vedením JPT a je povinen 
(a) jednat jejich jménem v jejich zájmu, 
prosazovat jejich oprávněné 
požadavky, předávat vedení JPT 
připomínky a podněty řidičů a řidiček 
na zlepšování jejich pracovních 
podmínek a bezpečnosti práce. 
Zastupuje je proto i na jednání 
provozně ekonomické komise (PEK), 
kde jednají předsedové OO s vedením 
JPT o problémech souvisejících 
s tramvajovým provozem. I zde jedná jménem všech odborářů sdružených 
v Odborové radě. Ta sdružuje členy ZO OSD Motol, ROH a OO Metro.  Členský 
příspěvek v ROH činí 1 Kč měsíčně. Tato symbolická výše členského příspěvku 
umožňuje každému stát se členem odborů a přímo se podílet na práci odborové 
organizace ve vlastním zájmu, nebo volit funkcionáře včetně předsedy - 
předsedkyně, kteří ho budou zastupovat při jednáních se zaměstnavatelem 
například i o ustanoveních Kolektivní smlouvy, to znamená například i o výši mého 
platu. Členství umožňuje jako členovi OO využívat výhod členství. A těch není málo. 
Viz na počítači ve vyhledávači zadané heslo: Odborová rada. Staňte se členy naší OO 
a buďte aktivní pro zlepšování pracovních a platových podmínek řidiček a řidičů 

tramvají. Naše profese je jedna z nejnáročnějších po všech stránkách 
a zasloužíme dle této náročnosti i odpovídající finanční ohodnocení a 
lepší sociální status.  Bez nás to nejde, bez nás to nejede. Staňte se 
členy a již v únoru 2019 můžete ve volbách funkcionářů OO aktivně 
rozhodovat o svém odborářském zástupci a podílet se na ovlivňování 
dalšího vývoje tramvajácké profese. Své podněty i jako nečlenové 
zasílejte současnému předsedovi sekce na e-mail: 
hejny@zoosdmotol.cz  (PhDr.Jiří Hejný, učitel na školním oddělení).  
  Děkuji a přeji ježdění bez nehod.                     Jiří Hejný 

 

Ráda bych všem členům Odborové rady popřála klidné a 
radostné nejen vánoční období, hodně štěstí a zdraví v dalším 
roce i hodně sil k zvládání běžných dnů života. Děkuji vám 
všem za podporu naší organizace, účast na akcích námi 
pořádaných a důvěru v nás vloženou.      Dana Rejhová  ..   
(dříve Pokorná) 
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Vážení přátelé, kolegové a spolupracovníci/-ce, kteří hájíte nadále barvy 
vozovny ED-DP v Motole.           
Po letošním hektickém roce, který k nám nebyl v žádném směru rozhodně 
příznivý a to nejen extrémním počasím, ale byli to i provozní, pracovní a v 
neposlední řadě také zdravotní i osobní problémy. Jako skvělý a profesionální 
tým, jsme  přesto dosáhli výborných pracovních výsledků a podnik je i naším 
nemalým a obětavým přičiněním v plusových číslech a veřejností pozitivně 
hodnocen. O to více je celkem zarážející, že při tak dobré ekonomické bilanci, 
ve které se DP na sklonku roku nachází, se nenašla ochota na přiznání vánoční 
odměny či prémie za tento náročný pracovní rok, pro zaměstnance dep a jim 
příslušnému skladovému zázemí. Ještě je stále čas a myslím, že by to bylo 
velmi vstřícné gesto od našeho zaměstnavatele. Asi nebudu moc lhát, když 
tady za všechny řeknu, že budeme o tuto předvánoční radost opět ochuzeni. 
No necháme se překvapit…? 

Jinak Vám Všem, drazí přátelé ve službách DP, v období 
celoroční rekapitulace a novoročních předsevzetí, z 
celého srdce přeji moc a ještě více zdraví, mnoho chuti a 
sil do naší další společensky potřebné práce, štěstí a 
spokojenost v osobním životě. Přeji Vám, abychom se 
opět všichni  setkali ve zdraví a pohodě v novém roce 
2019.    Váš   Jantač Miroslav .. 

                                                                               
 

       
 

Tak se nám sešel rok s rokem a je čas bilancovat co se povedlo co nikoliv. 
 V minulém čísle Motoláčku, jsem psal o stavu údržby v depech, hlavně o mzdové 
oblasti. Na tento článek se ohradil p. Kaprálek, který jako vedoucí dep je nejvyšší 
nadřízený. Když jsem se ho zeptal, co dělá pro to, aby se zvedly tarifní stupně u 
dělníků, tak mi bylo řečeno, že podal návrh personálnímu řediteli p. Špičkovi, 
který ho podle jeho slov zavřel do stolu. Když jsem mu řekl, proč za svým 
návrhem nejde, tak mi nedal žádnou uspokojující odpověď.  Kdysi se řešil i 
problém s tzv. více pracemi, což znamená příplatek za řidičák za svářečák a jiné, 
také se to shodilo ze stolu, takže výsledek je takový, že nikdo nechce řidičák ani 
svářečák.  Zase abych jen nehanil vedení, tak mám jiný problém k zamyšlení. Cca 
od roku 2011 se snažíme jako OO o zvýšení tarifního stupně u manipulačních 
řidičů, ale něco za něco, měli by se starat o letáky ve vozech, ale to jsme ale 
narazili, dříve to dělali běžně a k tomu měli ještě cedule na vozech T3, takže kvůli 
pár jedincům, kteří to prostě dělat nechtějí, budou stále v tarifním stupni 5 
všichni.  Začala rekonstrukce kolejových podpěr ve voz. Žižkov, strašně by mě 
zajímalo, kdo vysoutěžil tuto firmu, která nemá s touto prací žádné zkušenosti. 
Když rekonstrukce začala, tak se firma dušovala, že bude pracovat denně od 7:00-
20:00, jejich slib netrval ani týden. Jejích pracovní morálka je zarážející, 06 



 kdybychom tímto tempem, jak tato firma pracuje, jsme pracovali v depu, tak 
druhý den by nevyjelo ani kolo. Takže se vesele posouvá termín ukončení, nejdřív 
to byl konec listopadu, pak konec prosince a teď už je to konec března. A teď pár 
poznatků z provozu, neboť jsem také řidič tramvaje na DPČ. Existuje soubor 
pravidel pro cestující, který se nazývá Městský přepravní řád. Nevím, proč DP 
nevyžaduje jeho dodržování, vždyť za porušení existují postihy. Před cca 5 lety 
jsem na jednání u p. Hlocha namítal, proč nejsou udělovány pokuty za porušení 
MPŘ, tak mi bylo řečeno, že pokud mi to vadí, tak ať si to vyřídím sám.  Myslím si, 
že jako řidič na to nemám čas, takže přijíždíme na konečnou jak sběrné suroviny, 
pěkná vizitka pro zahraniční turisty. Ve Vídni už jim už došla z takovými 
cestujícími trpělivost a od 15.1.2019 zakázali konzumaci jídel v metru a od 
1.6.2019 za porušení zákazu bude pokuta 50 eur, stálo by za úvahu zda by nešlo 
něco podobného taky v Praze. Nekázeň cestujících je do nebe volající, málokdo 
počká na přechodu na zelenou, takže nám skáčou pod tramvaje, což většinou 
skončí, v lepším případě pouze oděrky, v tom horším i smrtí. Viz nehoda na I. P. 
Pavlova (2 mrtví). Spousta nehod s chodci pramení také z toho že, hlavně mládež 
nosí sluchátka a věnují se víc mobilům než okolnímu světu a úplně ztrácí pud 
sebezáchovy, žijí prostě ve svém virtuálním světě. Prostě respekt k zákonům je 
nulový. Jezdím od roku 1993 což už je nějaký pátek, takže se dá říct, že už jsem 
něco v provozu zažil, ale to co se děje dnes je děs a hrůza. Podle mého názoru by 
se stačilo domluvit se z Městskou policii na týdenní akci aby si cestující uvědomili, 
že existují nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat. Kdysi jsem z panem 
Hlochem řešil problém nehlášení nástupu, ale i výstupu, s kočárky, slíbil, že udělá 
nějakou osvětovou akci, ale skutek utek, takže situace je ze dne na den horší. 
Personální ředitel slíbil narovnání mezi řidiči kmenovými a brigádníky, jediný co 
jsme dostali zpět, tak je šejdrový příplatek, stále nemáme stravenky, jako 

kdybychom nemuseli jíst, hlavně kvůli nerovným podmínkám 
spousta brigádníků skončila. Přijde mi to neférové jednání, přitom 
každý plánovač vám řekne, že pokud by nebyli brigádníci, tak se 
nevypraví.  Je to pár myšlenek k zamyšlení, můžete se mnou 
souhlasit či nikoliv.  
 

Přesto vám všem přeji Veselé Vánoce, bohatého Ježíška, 
řidičům pevné nervy a šťastný a úspěšný, nový rok 2019.   

                                              Válek Vlastimil …………. ……. 
 

Radostné vánoční svátky, klid, pohodu a krásnou vánoční 
atmosféru, mnoho osobních i pracovních úspěchů v příštím roce 
přeje za sebe i za organizaci hospodářka OR    Lucie Cibulková. 
 

Také bych ráda poděkovala všem našim členům za spolupráci při 
včasném placení příspěvků a usnadnění tak nejen mé práce, ale i 
chodu naší organizace 
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 Vážení kolegové, přátelé, členi naší Odborové organizace. 
Chtěl bych Vám tímto způsobem poděkovat za Vaši spolupráci a 
podporu v tomto roce. 
 

Přeji Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se 
Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní 

předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2019 byl pro Vás i 
Vaše nejbližší šťastný a úspěšný. Děkuji Vám též za projevenou důvěru v 
uplynulém roce a zároveň se těším na další spolupráci.                                                                 
                                                                                           Jiří Hanuš 

 

 
Jménem sekce VRCHNÍ VEDENÍ, přeji všem členům hezké 
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 

Rád bych se omluvil všem vedoucím pracovníkům, kterých se dotkl 
můj minulý článek. Psal jsem, že se na Vrchním vedení nic nezměnilo 

a práce je to jednoduchá, za toto svoje tvrzení 
se omlouvám. Na Vrchním vedení se toho 
změnilo hodně a práce je to velice těžká a 
náročná!!!!!!!!!!   O tom snad příště!!   Tímto 
článkem, jako i ve všech minulých případech, 
vyjadřuji pouze svůj názor!!         …………….  
                        Tomáš KUDRNA 

 
 

Často hovořím s kolegy mého věku, bývalými členy  ROH  a slyším otázku, 
tak co dělá Revoluční odborové hnutí ?  za jednu  korunu ?  Odpovídám,  
jsem členem  Odborové organizace  RADA ODBOROVÝCH HNUTÍ. Výše 
členského příspěvku je jedna koruna na osobu. Současně jsme sdruženi 

v ODBOROVÉ RADĚ, která má více jak 300 členů a je finančně plně zajištěna. 
Prostřednictvím tohoto sdružení můžeme mít levné SMS info, slevy na kulturu, sport 
a další zájmové akce. Koncem roku dárkový koš, v něm sto korun na osobu (pozn. 

redakce – ROH je jediná OO, která lidem dává víc, než vybírá. Pokud je člen pouze členem  
ROH, pak za dvanáct korun ročního příspěvku obdrží v lednu stokorunu- to platí jen pro členy v DPP 

a ŠT).  Říká se tomu solidarita v praxi.  Je konec roku a tak bilancujeme, co nám 
přinesl rok 2018. Počet členů ROH k dnešnímu dni je 110 členů. Z toho pracuje 75 
členů v Dopravním podniku  Praha  a.s. a 32 členů ve Škoda Transportation a.s.  
Ostatní členové: jeden OSVČ- důchodce, jedna žena je na mateřské dovolené a jedna 
pracuje jako zdravotní sestra. (pozn. redakce:  Tyto členové jsou tzv. čestnými, díky funkci pro 

ROH) Problém je malý počet žen pouze dvanáct. Něco s tím musíme udělat.     
V červnu tohoto roku došlo v DP za naší účasti k dohodě na Dodatku č. 2  08 



Kolektivní smlouvy. Jedná se pouze o malé vylepšení finanční situace na základě 
platné KS z roku 2017. Tato smlouva nám neumožňuje zvýšit tarify více než o jedno 
procento nad inflaci. Proto malé navýšení letového příspěvku je úspěch. No a co se 
bude dít v Dopravním podniku hl. m. Prahy a.s. dál?  Firmu stoprocentně vlastní 
město Praha, od které dostal DP 13,353 miliardy korun za rok 2018 na provozní 
výdaje. Čistý zisk společnosti dosáhl 1,551 miliardy. Dnes již víme, že pozice v nové 
pražské koalici jsou rozdané. Nyní probíhá diskuse o tom, kdo usedne v městských 
firmách. Údajně na všechny posty mají být vypisovány výběrová řízení. Mají zde 
zasednout lidé odborně připraveni na dané funkce. Novým radním pro dopravu je 
Adam Scheinher, který nahradí nám dobře známého Petra  Dolínka. Údajně 
vystudoval strojní fakultu v Česku a ve Francii. ROH a další odborové organizace si 
přejí, aby si vytvořil tým s experty a naslouchal všem názorům a hlavně respektoval 
odbory – uvidíme.  V současné době bylo zahájeno i za naší účasti kolektivní 
vyjednávání ve Škodě Transportation. Zde, se odborům představil nový generální 
ředitel pan Petr Brzezina, který informoval o změnách v podniku. Změny nastávají 
v bezpečnostní politice, v sociální politice. Obchodní politika se zaměřuje na vývoj – 
výzkum -výroba a odbyt. Z předchozího období, kdy se jednalo o změnu vlastníka, 
došlo k omezení akvizice.  Rok 2019 má být konsolidační, kdy dojedou dříve 
sjednané kontrakty. Pro roky 2020 – 2022 je již dostatek zakázek. Z toho musíme i 
vycházet a kvalitně se připravit na vyjednání.   
 V první polovině tohoto roku naše organizace ROH pořádala turnaj v bowlingu za 
velké účasti 21 hráčů z Moravy a Čech. Účastníci měli zdarma účast i občerstvení. 
Soutěžilo se o nejlepší ženu, muže, kolektiv /Morava – Čechy/. Naši funkcionáři a 
mladí členové, se kterými počítáme, že nastoupí na naše místa ve vedení, se 
pravidelně účastní školení, kde se dozvídáme o právnických, organizačních 
aspektech fungování odborových organizací. 
   Mnoho věcí, událostí v dnešním světě závisí od lidí, od víry a lásky. Vidíme, že 
budoucnost je neurčitá a můžeme ji zásadně změnit svým chováním a jednáním. 

Hlavní je věřit v lepší společnost, jít dál a každý by měl pro to něco 
udělat a to sám nebo společně s námi v jednotlivých odborových 
organizacích, včetně v ROH.  
 

Krásné Vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví mnoho osobních i 
pracovních úspěchů v Novém roce Vám přejí ODBOROVÁ 
RADA, ROH, ZO OSD MOTOL a Jaroslav DOUŠA 
 

 
 
 
 
 
 

Odborová rada  

+ funkcionáři OR 

ZO OSD Motol  

+ její funkcionáři 

ROH 

+ její funkcionáři 

OO Metro 

+ její funkcionáři 

Statut. orgán -Vedení 

Odborové rady 

členská schůze 

OR -Fórum OR 
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Při pohledu na uniformu 
navrženou speciálně pro 

T3 coupé by někoho 
mohlo napadnout, že 

zde designérka 
zužitkovala zkušenosti s 
modelováním robertků. 
Omyl! Uniformu navrhl 

za pouhých 50 tis. 
výtvarník Česlav Jaroš. 

T3 Coupé – snobská tramvaj pro lidi kteří tramvají nejezdí 
 

Praha si pořídila novou výletní tramvaj nazvanou T3 coupé. Ať už 
byl původní záměr jakýkoliv, chvíli se dokonce hovořilo o jakési 
disco tramvaji, ale nakonec se prosadila veskrze elitářská 
koncepce luxusní tramvaje pro lidi, kteří MHD normálně nejezdí. 
Úkolu navrhnout takovou tramvaj se zhostila designérka 
dámských samoprců Anna Marešová.  Podobně, jako chytrá 
horákyně řešila otázku obutá- neobutá, musela paní designérka 
navrhnout „socku“ pro bohaté asociály. To je asi jako navrhovat 
cigarety pro nekuřáky nebo plovárny pro neplavce.  Výsledkem je 
nesourodý slepenec, kde bylo jakoby ponecháno vše typické 
pro vůz T3  s příměsí něčeho co by se dalo nazvat the best 
of ze zlatých šedesátých.  K tomu paní Marešová 
naroubovala to, co si představuje pod pojmem luxus. 
Takže zde najdeme střešní okna ala RTO lux, původní vnější 
světla a blinkry jsou uvnitř vyvážena led osvětlením s 
možností plynulého zeslabování. V interiéru je téměř vše 
laděno do bílých barev včetně koženkové sedačky řidiče. 
Stejně tak ponechala část původních laminátových sedaček, 
které jsou v zadní části vozu nahrazeny sklápěcími lavicemi 
potaženými bílou koženkou – věru praktické. Nerezový barový pultík coby místo pro 
průvodčího a na podlaze linoleum, které má připomínat palubu lodě. Za zmínku stojí 
též zadní polovina vozu, která je otevřená - rozuměno bez oken. V zimním období je 
možné tyto otvory zakrýt ledabyle plexisklem. Podle slov paní designérky by vnitřek 
vozu měl připomínat jachtu. Ačkoliv jsem se na jachtě nikdy neplavil, mohu říct, že 
interiér působí sterilním až nemocničním dojmem a rozhodně nepřipomíná útulnou 
kajutu.  Co se opravdu povedlo je vnější modrý lak stejně jako řemeslné provedení 
všech částí vozu – respekt pracovníkům hostivařských dílen. Tramvaj si můžete 
objednat za pouhých 7700 Kč/h – nekupte to. Za to si můžete vybrat, zda chcete 
povozit od Dana, Karolíny anebo od pana inženýra Šurovského. Nikdo ze stálých 
průvodčích vozovny Střešovice na kupéčku však jezdit nebude, jelikož nezapadá do 
konceptu šedesátých let.  Vzhledem k tomu, že na palubu T3 coupé byli vedoucím 
JHV vybráni jen samí mladí růžolící externisté převážně ženy, by se dalo říci, že se 
jedná o diskriminaci na základě věku, pohlaví a zejména vzhledu. Jenomže, je tady 

ona koncepce let šedesátých… Že jste o ní nikdy neslyšely? No a co.  Nabízí se 
srovnání s Brnem, kde mají podobnou tramvaj, akorát ne tak hogo fogo. Říkají ji 

prostě Pivní tramvaj a za 2800 Kč/h slouží přesně k tomu, co si lze 
představit pod jejím názvem. Je to prostě pojízdná hospoda pro 
příležitost různých oslav apod. A k čemu bude sloužit coupé? 
Přesně k tomu samému, akorát díky ceně a nabubřelosti v ní 
budou jezdit jen nový Rusové a opilý dánský studenti.  _Z.Z._  
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V pátek 16. 11. 2018  proběhl další turnaj v Bowlingu – tentokrát v Blansku: 

Turnaj se konal tentokrát v Blansku, jako součást 
víkendové rekreace s návštěvou Punkevní jeskyně 
s projížďkou na lodičkách, muzea Vl. Menšíka v Ivančicích 
a rozhledny tamtéž a se školením. Tuto akci jsme našim 
členům a ostatním zájemcům nabídli za skvělou cenu, 
kterou sami, bez skupinové slevy, nikdy nemohou 
docílit… Upoutávka byla i v minulém čísle Motoláčku na 
předposlední straně.  
 Jak bývá našim zvykem, všichni zúčastnění tak měli 
zdarma jak účast, tak nápoj ke hře a každý obdržel diplom. Ti nejlepší pak opět 
cenné medaile a vítěz i pohár. Hodnotil se opět výkon nejlepšího muže, ženy, zlatý, 
stříbrný, bronzový a bramborový tým a turnaj jednotlivců, z kterého vše vlastně 
pramení. Na rozdíl od Prahy jsme zde zaznamenali situaci, že někteří nastoupivší 
nedohráli a nemohli být tedy hodnoceni. Noční doba se neukazuje jako vhodná, už 
z důvodu ranních výjezdů řidičů a řidiček a je to pro nás poučení, že turnaj musí být 

zásadně konaný jen přes den a nejlépe jen jako 
samostatná akce.  
Výroba originálních diplomů a medailí si vyžádala 
dost času a práce. Jde o originální ruční práci, 
včetně zakomponovaného, numismatiky cenného 
středu. Hodnota jedné medaile je podle hodnoty a 
umístění mezi 50-150,-Kč. Celkově hodnota všech, 
pak dělá cca 2 tisíce (a nezapočítávaje v tom práci).       
Turnaj začal v půl osmé večer a trval skoro do deseti 

hodin. Souboj probíhal bez technických problémů. Úvodní možnost rozehrát se, sice 
hrála do not místním, ale této výhody nakonec místní nedokázali využít a Praha tak 
čelní místo z jara udržela. Souboj byl dramatický a některé výsledky byly nakonec 
velmi těsné, o suverénním vítězi však nebylo už od desátého hodu žádných pochyb.  
O třetím místě týmů rozhodl jen jediný bod a o 9 a 10 místě jednotlivců dokonce jen 
lepší první kolo.  Všem co hráli, samozřejmě srdečně blahopřejeme. 

Souboj o nejlepší ženu vyhrála Hana Zabloudilová o 37 bodů nad 
Magdou Doležalovou a o 55 bodů nad Jitkou 
Winklerovou. Souboj o nejlepšího muže vyhrál 
Zdeněk Reich o „délku dráhy“ celých 124 bodů 
rozdílu(!) nad Petrem Pliskou a o 138 bodů 
rozdílu nad Lukášem Součkem.  Jeho celkových 
354 bodů je prostě fantastických, na úrovni profi 
hráčů, a asi už jen těžko překonatelných… 
 
Souboj týmů dopadl opět lépe pro Čechy, ve 

složení Reich, Rychtář, Švejdar, Douša získali zlato.  Ale Moravané 11 



ve složení Pliska, Zabloudilová, Souček, Nutil 
podlehli Čechům jen o pouhých 71 bodů (tj, o 

necelou 1 kuželku na osobu a hod) a jsou „stříbrní“. 
 Bronz mají také Moravané ve složení Pončík, 
Doležalová, Winklerová a bramboru pak Češi: 
Holler, Zabloudil, Havránek, Zralíková.  
A konečně souboj jednotlivců byl mezi 3. -6. a 
7. -13. místem napínavý do posledního hodu 
celého turnaje, viz výsledky v tabulce. 
Nevyrovnané výkony na lepší místa nestačily…   

 Výsledky turnaje týmů: 

 
1. Tým Prahy -A- Reich, Rychtář, Švejdar, Douša 948 bodů 

 
2. Tým Moravy -A- Pliska, Zabloudilová, Souček, Nutil, 877 bodů 

 
3. Tým Moravy -B- Pončík, Doležalová, Winklerová, 525 bodů 

 
4. Tým Prahy -B- Holler, Zabloudil, Havránek, Zralíková 524 bodů 

 

Výsledky turnaje jednotlivců: 

 
1. Reich Zdeněk 354 bodů 192+162 

 
2. Pliska Petr 230 bodů 129+101 

 
3. Zabloudilová Hana 218 bodů 80+138 

 
4. Souček Lukáš 216 bodů 123+93 

 
5. Nutil Tomáš 213 bodů 108+105 

 
6. Rychtář Václav 211 bodů 103+108 

 
7. Švejdar Antonín 195 bodů 96+99 

 
8. Douša Jaroslav 188 bodů 98+90 

 
9. Pončík Radek 181 bodů 88+93 

 
10. Doležalová Magda 181 bodů 86+95 

 
11. Holler Petr 175 bodů 84+91 

 
12. Zabloudil Jiří 174 bodů 77+97 

 
13. Winklerová Jitka 163 bodů 88+75 

 
14. Havránek Jan 139 bodů 74+65 

 
15. Zralíková Marie 136 bodů 63+73 

 
16. Dvořák Petr 124 bodů 53+71 

 

 

 
 

Nejlepší muž turnaje: 

Reich Zdeněk 354 bodů 

Nejlepší žena turnaje: 

Zabloudilová Hana 218 bodů 

nehodnoceni- nedohráli-byli hlášeni ale nehráli- nedorazili, nechtěli hrát, párkrát si hodili, 

atp.: Válek, Suchá, Franc, Stejskal, Nečasová, Kotasová, Rejhovi a Duffkovi 
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Další info ze z víkendové rekreace…..      Druhý den, po snídani, jsme se vydali 

smluvním autobusem na prohlídku Punkevní jeskyně s plavbou 
na lodičkách. Vzhledem k tomu, že lístky na lodičky (byť jsme 
měli rezervaci) se kupují cca hodinu dopředu, obětoval se 
vedoucí zájezdu (já) mrznout u pokladny a ostatní vyslal 
autobusem ještě prohlédnout si propast Macochu z výšky. Zpět 
pak všichni přijeli jen tak tak… Dvě minuty před odjezdem 
posledního spoje vláčkem k jeskyni. Prohlídka v jeskyni 
s plavbou na lodičkách poté trvala asi hodinu a byla 
bezesporu výrazným zážitkem. Pro některé i cesta pěšky 
dolů. Jen se divíme, že návštěvníky nevybavují helmou, 
protože plavba po říčce pod převisy skal si mnohdy 
koleduje o uražení si hlavy a cestující musí být neustále 
ve střehu… Zřejmě to budou řešit, až se jim tam stane malér, tak jako všude jinde a 
vše nebezpečné (jako například to couvání autobusu plného lidí na autobusovém 
nádraží v Blansku, bez zajištění poučenou osobou). K prohlídce jeskyně patří i pohled 
ze dna Macochy nahoru, takže účastníci mohli vidět propast z obou jejích konců. 
Jediné co nešlo stihnout, by byla jízda lanovkou, snad někdy jindy. Po prohlídce 

jeskyní jsme se vrátili na velice chutný oběd (každé jídlo tu 
bylo skvělé, voňavé, chutné. Domácí polévku jsem si 
dokonce dvakrát přidal…). Poté jsme zamířili do Ivančic na 
náměstí, kde se nalézá Muzeum Vladimíra Menšíka. Není 
nijak rozlehlé, ale na vzpomínku a k dobré náladě to stačí. 
Pak jsme popojeli na místní rozhlednu Réna, odkud je pěkný 

pohled na okolí Ivančic. Pod kopcem stál i stylový hostinec, který 
nešlo minout, takže kdo šel, nelitoval. Kdo nešel (do kopce…), 
mrmlal, že se pak dlouho nevracíme…  Po setmění jsme vyrazili do 
hotelu na večeři (opět super) a po ní bylo posezení u vína (červené a 
bílé) i s produkcí polohluchých hudebníků (tedy z mého pohledu, 
nemám rád, když něco řve tak, že se neslyším se sousedem u stolu). 
A slyšet jsme se museli, neboť večer byl i pracovní, kdy nám naše 
přítomná právnička udílela rady v různých kauzách, pracovně i trestně právních. Po 
desáté, večer u vína skončil a tak někteří vyrazili brázdit noční Blansko, kde dále 
konzumovali, co se dalo... Každý jsme hold nějací… V neděli ráno, po snídani, 
proběhlo školení od paní právničky, které bylo velice zajímavé, s interaktivním 
zaměřením a s rozborem konkrétních případů, se kterými se při své práci setkáváme. 
Pak jsme vyklidili pokoje, které mimochodem byly velice 
útulné, tak jako celý hotel (včetně výtahu – ne každý hotel 
ho má…) a odebrali se na blízké nádraží, odkud nás rychlík 

dovezl přes Hlavní až na 
nádraží Smíchovské. –JZ–  
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Zdroj:  JaDou, JZ, různé weby, Škodovák a tisk. Odd. DPP 

Něco o podnicích, kde působíme: ŠKODA TRANSPORTATION a.s Společnost je výrobce 

vozidel pro městskou hromadnou dopravu a železniční dopravu. V ČR má 7 závodů a dva 
opravárenské podniky. Více jak 5000 zaměstnanců z toho asi 700 konstruktérů pracuje v Plzni, 
Ostravě, Praze a v Šumperku. V  zahraničí má Škodovka 4 výrobní závody. Vyrábí elektrické 
lokomotivy a vlaky pro dálkovou, regionální i příměstskou dopravu, soupravy metra, tramvaje, 
trolejbusy, a další komponenty kolejových vozidel. Největší výrobní základna je v Plzni 
v objektu ŠKODA TRANSPORTATION. Zde se nachází ŠKODA ELEKTRIC a.s. která vyrábí trakční 
pohony a motory pro lokomotivy, tramvaje, metro a důlní vozidla. Má 800 lidí z toho 200 
specialistů techn. vývoje, konstrukce a projekce. Je výrobce trolejbusů typu 28 Tr a 30 Tr. s 
nízkopodlažními vozy s klimatizací pro cestující a řidiče. ŠKODA TVC s.r.o. nabízí opracování 
kovů, výrobu dílů a konstrukčních celků, montáže pro kolejovou techniku, energetický průmysl, 
nápravy či podvozky. V Ostravě sídlí společnost  LOKEL s.r.o. která projektuje a vyrábí 
elektrosoučástky kolejových vozidel, řídící jednotky vozidla a komunikační 
mechanizmy/protismykový systém i jednotky řízení podsystémů a sběru dat/. ŠKODA 
VAGONKA a.s. produkuje elektrické jednotky pro příměstskou dopravu motorových souprav, 
lehkých regionálních vozidel. /např. elektr. jednotky řady 471 City Elefant, Regio Panter, 
Interpanter. Na Moravě v Šumperku působí PARS nova a.s. Zajišťuje modernizaci, 
rekonstrukce, opravy a výrobu kolejových vozidel, motorové vozy, elektrické pontonové 
jednotky, elektrické lokomotivy a tramvaje. Nakonec Praha, zde je závod POLL s.r.o. 
v Radotíně. Vyvíjí a dodává elektronické systémy silnoproudé elektrotechniky, regulátory pro 
výkonné měniče trakčních pohonů s moderním softwarem / modulační systém TRS pro řízení 
trakčních pohonů. V zahraničí má ŠKODA výrobní závody ve Finsku, Německu, Maďarsku, USA 
a Rusku. Kompletní servis, včetně oprav po haváriích vozidel poskytují ŠKODA CITY SERVIS 
s.r.o. /FULL SERVIS Plzeň/ v  základně v areálu ŠKODA v Plzni. FULL servis Praha (kde máme 

naše členy) se provádí v Opravárenském závodě metra (OZM) ve dvou ze tří dep pražského 

metra – depu Zličín a v depu Hostivař. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - je největším 
dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 
145 autobusových linek, 25 denních a 9 nočních tram. linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2018 bylo 
ve vlastnictví společnosti 1 168 autobusů, 854 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. 
Ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 178 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2018 
celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního 
podniku je Hl. m. Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje 
společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o 
Dopravním podniku naleznete na http://www.dpp.cz  V DPP máme členy  ve více než 30 
střediscích všech možných profesí, dělnických, strážních, kontrolních, řidičských, TH aj..   

Současný ČAD Blansko a.s. založili v roce 1949, jako dopravní závod nár. podniku ČSAD 

Brno n.p. Dopravní závod byl zřízen pro zajištění dopravních potřeb průmyslově se rozvíjejícího 
Blanska a jeho strojírenských podniků. S útlumem výroby ve strojírenství pak doznává změny 
i autobusová doprava. S.p. ČSAD Blansko prošel privatizací se založením akciové společnosti 
k 1. 1. 1994. V roce 1997 začíná výstavba supermarketu MANA (nyní ALBERT) a veřejné čerpací 
stanice pohonných hmot. V roce 2005 je dokončena výstavba obchodně-správní budovy a 
dochází k výraznému rozšíření služeb nákladní dopravy. K datu 1.8.2003 dochází k změně 
názvu společnosti na současný. V roce 2007 kupuje společnost v areálu na Nádražní ulici 
squashové centrum. Cílem společnosti je další rozvoj mezinárodní kamionové dopravy, spedice 
a logistiky, udržení dopravní obslužnosti v pravidelné linkové dopravě s rozvojem a 
poskytováním netradičních služeb, udržení zaměstnanosti a sociálního smíru. V ČAD Blansko 
sdružujeme nyní členy z profese řidič/řidička autobusu. Možnost však mají i další profese…  
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 Ve všech pražských tramvajích bude možné zakoupit 
jízdenky bezkontaktními platebními kartami 
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nově umožní cestujícím nákup 
jízdenek již ve všech tramvajích pražské MHD díky bezkontaktním 
platebním kartám. DPP uzavřel smlouvu na zajištění služby nákupu 
jednorázových jízdenek v tramvajích prostřednictvím bez-
kontaktních platebních karet. Všechny tramvaje budou osazeny 
těmito zařízeními do 6 měsíců od podpisu smlouvy, tj. ve 2. čtvrtletí 
2019. Na základě vyhodnocení pilotního projektu na tramvajové lince 
č. 18 a 22 vedení DPP rozhodlo, že bude služba bezkontaktního nákupu jízdenek 
rozšířena do všech tramvají, a proto vypsal soutěž na tuto službu. Dodavatelem 
bude společnost Bankovní informační technologie, s. r. o. (jejímž 100 % vlastníkem je 
ČSOB), která na své náklady vybaví všechny tramvaje samoobslužnými zařízeními 
pro nákup jízdenek. DPP za uvedenou službu zaplatí pouze 1,99 % z ceny jízdného. 
DPP plánuje, že bezkontaktní platby budou možné u prostředních dveří. U tramvají 
14T budou zařízení dvě, tyto tramvaje nemají v prostředním článku dveře.  V metru 
se o bezkontaktním placení přímo ve vozech neuvažuje. DPP ve spolupráci s partnery 
také umožnil nahrát si kupony na platební karty nebo In Kartu Českých drah. 
Postupně jsou obnovovány výdejní jízdenkové automaty přístroji nového typu. Tyto 
svojí vybaveností umožňují kromě hotovostní i bezhotovostní platbu jízdného, 
ovládání dotykovým displejem a vyhledávání dopravního spojení. Během první 
poloviny příštího roku bude vyměněno dalších 100 kusů automatů, které nahradí 
staré automaty a to převážně ve stanicích metra.    tiskoveoddeleni@dpp.cz  

 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uzavřel se společností 

Siemens Mobility, s. r. o. novou smlouvu o zajištění 
kompletní odborné údržby souprav pražského metra 
M1 na trase C a také kupní smlouvu o zajištění dodávky 530 

nových rámů podvozků v celkové hodnotě cca 491,3 mil. Kč pro 
soupravy pražského metra M1. DPP se může v období 2020–
2034 spolehnout na full service. V současnosti jezdí 53 souprav 
M1. Vlaky mají najeto od 630 tisíc km (poslední vlak uvedený do 

provozu v roce 2011) po cca 1,5 milionu km (nejstarší vlaky uvedené 

do provozu v roce 2000). DPP předpokládá výměnu všech 530 rámů v období let 2020-
24. Tím bude definitivně vyřešen problém trhlin na rámech podvozků. Prodlouží se 
životnost vlakových souprav M1 a zvýší se jejich spolehlivost i bezpečnost v provozu. 
Ve všech soupravách M1 proběhne instalace nových plastových sedaček a LED 
osvětlovacích těles. DPP také brzy zahájí jednání se společností Škoda 
Transportation a. s., a to za účelem projednání smluvních a cenových podmínek 
údržby vozidel pražského metra 81-71M (93 vlaků provozovaných na linkách A (41 
vlaků) a B (52 vlaků) formou Full Service od r. 2021.  tiskoveoddeleni@dpp.cz 15 



DPP chce omezit počty nehod tramvají. Bude testovat unikátní antikolizní 
systém. Testy budou prováděny na tramvaji typu T6A5 

v areálu Opravny tramvají v Malešicích. Anti kolizní systém 
by měl zabránit železničním nehodám, tedy mezi 
tramvajemi. Pokud bude systém funkční, počítá se s dalším 
testováním v provozu na vybraných tramvajích. Systém 
funguje na principu směrových antén a komunikačním 
přenosu krátkých datových zpráv mezi jednotlivými 
vozidly. Podle nastavených kritických parametrů pak toto zařízení vyhodnocuje míru 
rizika srážky tramvaje a varuje řidiče tramvaje. U starších typů tramvají lze toto 
varování zajistit akustickým signálem a u nových tramvají může tento anti kolizní 
systém zastavit tramvaj bez zásahu řidiče. DPP také v předepsaných intervalech 
pravidelně kontroluje a měří tzv. zábrzdné dráhy všech tramvají dle vyhl. 
Ministerstva dopravy č.173/1995 sb. 
 

Pražské metro by mohlo vést i do Středočeského kraje a jezdit bez řidiče 
Kam by se mohlo metro dále rozšiřovat ?  Nová trasa by mohla vést 
i za hranice Prahy do Jesenice ve Středočeském kraji. Také se 
uvažuje například o prodloužení trasy C dále na sever nebo 
propojení Motola a Zličína. V budoucnu by mělo jezdit metro bez 
řidiče. Momentálně probíhá výběrové řízení na firmu, která začne, 
v místě budoucí stanice Olbrachtova, s geologickým průzkumem 
pro plánovanou trasu D. První vlaky by tam podle současného 
harmonogramu mohly vyjet v roce 2028. Trasa D povede ze stanice Náměstí Míru do 
stanice Depo Písnice a bude se stavět (a postupně otevírat) ve dvou nebo třech 
etapách. Jména stanic už by měla být definitivní, i když jeden nikdy neví...  
Projektanti už dnes přemýšlejí, kam by se pražské metro mohlo vydat dál, až se 
postaví trasa D. „Existuje úvaha na počernické radnici, že by metro pokračovalo do 
Počernic z Černého Mostu, ale ještě to nikdo neprověřoval,“ říká generální ředitel 
firmy Metroprojekt Krása. Prodloužení trasy C do Letňan na sever už má za sebou 
první studie a prozatím to vypadá, že po déčku přijde na řadu právě tento 
projekt. „Technická studie proveditelnosti je hotová a vyšla dobře“ míní starosta 
čtvrti Praha–Čakovice Alexander Lochman (Pro Prahu). V Čakovicích by prodloužené 
céčko končilo. Už nyní při ražení déčka se počítá s prvním rozvětvením v pražském 
metru. Ve stanici Nové Dvory se vyrazí i zárodky tunelů do čtvrti Modřany. Ve fázi 
úvah je i prodloužení trasy A ze stanice Nemocnice Motol přes kopec a údolí ke 
stanici Zličín. Metro D bude první, kde se počítá se zavedením automatického vlaku 
bez řidiče. Dalším logickým krokem je předělat na „automatické metro“ i ostatní 
trasy a asi by se začalo u céčka. Systém metra bez strojvůdce jde domontovat i na 
staré trasy. Ze zprovoznění automatického metra pro cestující vyplývá ještě jedna 
atrakce. Totiž, cestující by mohl sedět na místě toho řidiče. V takovém vlaku, který 
jezdí dnes třeba v Kodani, začíná první řada sedadel hned u předního skla. Zdroj: 
https://zpravy.idnes.cz/metro-d-praha-stanice-jesenice-metro-bez-ridice-flp-/domaci.aspx?c=A181015_203309_domaci_zaz ……… 
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Evropa si schválila elektrická nákladní auta, výrobci jsou zděšeni 
Evropský parlament schválil výrazné snížení emisních limitů pro nákladní vozidla. Bez 
elektrifikace vozidel nejsou limity splnitelné. Kamiony na elektrický pohon testuje 
více výrobců. Příští rok chce nabídnout elektrickou nákladní flotilu Renault. E-
Mobility Group patřící do koncernu Daimler nabídne pod značkou amerického 
výrobce Freightliner náklaďák do zásuvky v roce 2021. Stejně je na tom třeba 
MAN. Koncept elektrického kamionu představil třeba také tradiční výrobce motorů 
pro trucky, americký Cummins.  
Kamiony mají být v budoucnu podobně jako 
trolejbusy přímo napojené na elektrické vedení, a to 
na až třech tisících kilometrů německých dálnic. 
Testovací provoz by měl začít už příští rok. První 
elektrifikovanou silnici na světě ovšem mají už téměř 
rok ve Švédsku. Poblíž města Gävle ji testuje nákl. 
vozidlo Scania, které jezdí v běžném provozu a 
využívá technologii od Siemensu. Ta umožňuje jízdu 
v čistě elektrickém režimu, pokud se nachází v pravém, elektrifikovaném pruhu. 
Pokud nákladní vozidlo potřebuje předjíždět nebo opustit elektrifikovanou silnici, je 
zapojen klasický spalovací motor. Auto se k trolejím připojuje pomocí dvojice 
„tykadel“ podobných těm u trolejbusů, které se mohou během několika sekund 
vytáhnout z nástavby nad kabinou řidiče. K elektrickému vedení se mohou připojit i 
za jízdy, a to až do rychlosti 90 kilometrů v hodině. Stejně tak se z něj dá odpojit, 
čehož je možné využít třeba právě při předjíždění. Německo počítá s tím, že do 
dopravní infrastruktury do roku 2030 celkem investuje kolem 270 miliard eur. První 
dva dálniční úseky mají být elektrickým vedením vybaveny už během příštího roku. 
Části dálnic v okolí Darmstadtu v Hesensku a Lübecku ve Šlesvicku-Holštýnsku chce 
ministerstvo testovat ve spolupráci se čtyřmi speditérskými společnostmi. 
Zdroj: https://auto.idnes.cz/truck-emise-nakladni-auto-hlasovani-limity-co2-f47-
/automoto.aspx?c=A181118_133907_automoto_fdvv   +  https://auto.idnes.cz/autofotka-
tydne-kamion-troleje-dalnice-nemecko-frd-/automoto.aspx?c=A170505_230616_automoto_fdv 
 

Soumrak řidičů se blíží….Nákladní vůz bez řidiče nastoupil do práce 
Einride je švédský, jen dva roky mladý start-up, který 
postavil elektrický robotický nákladní vůz T-Pod. 
Nejproblémovější položkou automobilové dopravy je 
řidič, a u kamionů to platí o to víc, protože člověk 
potřebuje přestávky na odpočinek a další nezbytné 
věci. Náklaďák od Einride má kabinu redukovanou 

jen na čelo, ve kterém jsou ukryté nezbytné komponenty. To ušetřilo místo, které 
může zabírat náklad. Odvozená varianta T-Log je uzpůsobená na převoz dřeva - o co 
méně místa zabere kabina, o to delší klády se dají naložit. Autonomní nákladní vůz 
od Einride teď nasadila do ostrého provozu logistická firma DB Schenker.  
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Do běžného provozu zatím autonomní auta bez dozoru nemohou. T-Pod tak jezdí v 
uzavřeném areálu terminálu DB Schenker ve švédském Jönköpingu. Firmy tuto 
technologii otestují v rámci přípravy na postupný přechod do silničního provozu. 
Úplně bez dozoru nejsou, T-Pod je pod dohledem operátora, který může vůz ovládat 
až na vzdálenost několika set kilometrů. Flotilu koordinuje inteligentní trasovací 
systém, který optimalizuje časy doručení a sleduje životnost baterií a spotřebu 
energie.  T-pody mají 200kWh akumulátory, které mají vystačit na 200 km dojezdu. 
Maximální rychlost je omezena na 85 km/h. Auto s 
půdorysem 7 x 2,5 metru pobere až 15 europalet. 
Maximální hmotnost je 26 tun. O T-Pod projevil zájem 
také Lidl, který podepsal s Einride smlouvu o partnerství 
v loňském roce. Letos v březnu oznámili partnerství s 
výrobcem čipů NVIDIA. Einride nyní vyvíjí vlastní 
rychlonabíječku pro své T-Pody a plánuje, že v roce 
2020 bude na dvousetkilometrové trase mezi 
Göteborgem a Helsingborgem pendlovat 200 T-Podů. Einride založili v roce 2016 
Robert Falck, Filip Lilja a Linnéa Kornehed. Zdroj: https://auto.idnes.cz/autonomni-nakladni-
automobil-rizeni-einride-t-pod-t-log-db-schenker-1f4-/automoto.aspx?c=A181117_105715_automoto_fdv 
 

Čína otevírá nejdelší most 
světa přes moře, měří 55 
kilometrů 
Po devíti letech od zahájení 
stavebních prací se v Ču-chaji v 
otevřel mamutí most, se 
šestiproudovým dálničním 
koridorem, spojující někdejší 
britskou a portugalskou kolonii s 
pevninskou Čínou. Hongkong 

předali Britové pod správu Pekingu v roce 1997, Macao Portugalci dva roky nato. S 
celkovými 55 kilometry jde o nejdelší most světa vedoucí přes moře – je téměř 
3,5krát delší než Öresundský most spojující Dánsko se Švédskem. Trasu z Hongkongu 
do Macaa má zkrátit ze stávajících tří hodin na 30 minut.  Impozantní stavba 
překlenuje deltu Perlové řeky, jíž vede jedna z nejvytíženějších lodních tepen světa. 
Obří nákladní plavidla obtěžkaná kontejnery prakticky nonstop proudí do některých 
z nejrušnějších přístavů světa, čínského Šen-čenu či Kantonu. V bezmála 
sedmikilometrovém úseku proto museli nakonec projektanti svést stavbu pod 
hladinu do tunelu ústícího na každé straně na umělý ….. ostrov. Pokud by totiž chtěli 
trasu překlenout v celé délce nad hladinou, musela by stavba v některých úsecích 
sahat tak vysoko, že by podle odborníků narušovala bezpečnost letů z nedalekého 
hongkongského letiště.  Projektanti se museli poprat s přírodními živly: tajfuny či 
zemětřeseními často sužujícími tyto oblasti. Most odolá větrům až 200 kilometrů 18 



 za hodinu a zemětřesení do osmi stupňů Richterovy škály. Vydržet má i náraz velké 
nákladní lodi.   Osobní auta nicméně budou k vjezdu potřebovat speciální povolení. 
Úřady totiž zamýšlejí, že namísto nich po něm budou proudit především kyvadlové 
autobusy soukromých společností a nákladní automobily. Vjezd má být zpoplatněn 
podle typu vozidla. Už za šest let má přitom deltu Perlové řeky o něco severněji mezi 
městy Šen-čen a Čung-šan protnout další most. Kolem delty navíc paralelně s ním 
vzniká i nová rychlostní železnice. Vláda v Pekingu plánuje už dnes ekonomicky 
pulzující makroregion přetvořit v technologickou Mekku, jež se má stát hlavním 
rivalem ikonického kalifornského Silicon Valley.  Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/more-

preklene-velemost-cina-otevira-nejdelsi-most-sveta-pres-more-meri-55-kilometru.A181023_111542_ln_zahranici_ele 
 

Kdy vám vypnou současné televizní vysílání…?  
První vysílače budou vypnuty již příští rok, jiné v polovině roku 2020. Přechod 
vysílače na nový standard digitálního pozemního televizního vysílání DVB-T2 začne 
27.11. 2019 (kanály ČT v Praze), poslední budou vypnuty 29. 6. 2020 (kanály 
Multiplexu 3 ve Valašských Kloboucích).  Starší televizory, které si s novým 
standardem neporadí, bude možné doplnit set-top-boxem. U novějších přístrojů 
vybavených DVB-T2 tunerem s dekódováním HEVC videa bude stačit znovu naladit 
kanály. V domovních rozvodech bytových domů bude nutné vyměnit kanálové 
vložky, pokud máte anténu vlastní, žádné úpravy nebudou třeba.  DVB-
T2 vysílání bude pro diváky bezplatné, stejně jako u stávajícího 
standardu. Kódované placené vysílání jsou sice ČRa technicky schopní 
spustit prakticky ihned, klidně i pro jeden jediný kanál, ale zatím to z 
mnoha důvodů není na pořadu dne. Taktéž se nepočítá s vysíláním v 
Ultra HD. Maximem tak bude plné HD 1080p50, zvuk buď stereofonní, 
nebo prostorový Dolby Digital 5.1. V lednu příštího roku začnou České 
Radiokomunikace s certifikováním přístrojů schopných přijímat hybridní 
vysílání HbbTV 2.0, které má DVB-T2 vysílání doplňovat. K využití HbbTV 
potřebujete televizor nebo set-top-box a u televizních stanic využívající 
hybridní vysílání se pod „červeným tlačítkem“ skrývá interaktivní obsah - 
například videotéka iVysílání České Televize. Zdroj: https://technet.idnes.cz/dvb-t-
televizni-vysilani-vypnuti-digitalizace-fla-/tec_video.aspx?c=A181009_120305_tec_video_nyv 
 

Na železnici vyjel první bezemisní vlak poháněný vodíkem a kyslíkem. 

Dvě první vlakové soupravy poháněné vodíkovým 

palivovým článkem vyjely na trať v oblasti Dolního 

Saska v Německu. Vlaky vypouští do ovzduší pouze 

páru a vodu. Do roku 2021 jich Německo plánuje 

pořídit dalších čtrnáct. Vlak s názvem Coradia iLint 

dokáže jet rychlostí až 140 km za hodinu 
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 a přepravit až 300 pasažérů, bez toho aniž by vypouštěl škodlivé emise, uvedl 

environmentální deník EcoWatch. Světle modrý vlak, vyrobený francouzskou 

železniční společností Alstom, jezdí na palivové články, které dokáží přeměnit vodík a 

kyslík na elektřinu za vzniku páry a vody.  Plnění vlakových souprav probíhá v mobilní 

vodíkové plnící stanici. Vodík se pumpuje do vlaku z 12 metrů vysokého ocelového 

kontejneru umístěného blízko trati v bremevördské stanici. Na plnou nádrž vydrží 

vlak jezdit celý den a urazit až 1000 kilometrů, což je podobná vzdálenost jako u 

dieslových vlaků. Přebytek energie se ukládá do lithiových baterií přímo ve vlaku. Do 

roku 2021 plánuje francouzská společnost dodat do Dolního Saska dalších 14 

vodíkových vlaků. Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/na-zeleznici-vyjel-prvni-bezemisni-

vlak-pohaneny-vodikem-a-kyslikem.A180918_120917_ln_veda_tn   Jak fungují palivové 

články? Palivový článek je elektrochemické zařízení, ve kterém sloučením vodíkového 

paliva s kyslíkem dochází ke vzniku elektřiny, tepla a vody. Vodík se uchovává v 

tlakové nádobě a kyslík se odebírá ze vzduchu. Vzhledem k tomu, že zde nedochází k 

procesu spalování, neuvolňují se škodlivé emise a jediným vedlejším produktem je 

čistá voda.   Zdroj: www.tzb-info.cz    

V Praze vznikne čtyřkolejná železnice. Vlaky na ní zrychlí až na 120 
km/h, přibudou nové stanice. 
Vlaky spojující hlavní město s jižními Čechami 
budou do konce roku 2021 moci nově využívat 
kapacitní čtyřkolejnou trať mezi pražskou 
Hostivaří a hlavním nádražím v Praze. Na 
modernizované trati za více než čtyři miliardy 
korun by měly vzniknout také nové stanice Praha-
Zahradní Město a Praha - Eden a rychlost vlaků by 
se měla zvýšit až na 120 km/h. Při modernizaci se 
naopak zruší stávající trať v pražských Strašnicích, kterou SŽDC v budoucnu využije 
jinak. Velká proměna čeká také stanici ve Vršovicích, kde by mělo vzniknout nové 
bezbariérové nástupiště. Zároveň bude podle plánů železničářů prodloužen stávající 
podchod pod kolejištěm směrem k Bartoškově ulici v Praze Nuslích. Termín 
dokončení stavby je naplánován na říjen 2021, podle zúčastněných firem je však 
možnost i dřívějšího dokončení.   Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/doprava/v-praze-vznikne-nova-
ctyrkolejna-zeleznice-zvysi-se-rychlost-vlaku-a-pribudou-nove-stanice.A180815_161009_ln-doprava_ele  

Chcete-li zařadit do informačního systému SMS zpráv od naší organizace zdarma?   
Téměř každý pátek vám zasíláme informace o jednání, o nabídce akcí a další důležité 
informace. Některé informace se ani na webu neobjeví, v SMSinfo ale ano…! 
 

Máte-li zájem, zašlete nám své číslo:   +420………….…..……………,  nebo třeba svůj e-mail: 

………..…@……….cz   a zašlete je na adresu naší kanceláře v Motole, nebo zašlete své 

jméno a číslo přímo SMSkou na telefon:   774 746 800.     
    Nabídka platí pro členy Odborové rady, ZO OSD Motol, ROH, OO Metro a ČMKOS. 
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Vidíte skvěle? Nejdůležitější za volantem je zrak řidiče. 

Po silnicích se prohánějí vozy stále více 
prošpikované bezpečnostními systémy. Ty však 
nedokážou nahradit zrak řidiče. Alkohol za 
volantem se zdá být největším strašákem. Ve 
zprávách o dopravních nehodách se vždy 
zdůrazňuje, zda byl či nebyl řidič pod vlivem 
alkoholu či jiné omamné látky. Nikde se však 
nezaznamenává, má-li řidič dobrý zrak. Těžko by to 
také policisté na místě zjišťovali. Většina přitom 
potřebuje brýle…  V rámci kampaně Slepí vrazi 
vyšetřili odborníci na území Česka a Slovenska v 
období od května do října loňského roku 2880 
řidičů. Více než polovina z nich si myslí, že má oči 
naprosto v pořádku. Ukázalo se však, že hned 71 
procent z nich potřebuje korekci zraku a měli by 

nosit brýle nebo dioptrické čočky. Ale nedělají to. „Jako obrovský problém vidím tu 
časovou prodlevu mezi vstupním vyšetřením u obvodního lékaře, které obsahuje i 
vyšetření očí, a prvním povinným vyšetřením očí řidičů při dosažení 65 let. To je 
nedomyšlené. Jednou za rok by lidé měli k očnímu chodit od 40, nejpozději 45 let. To 
je věk, kdy se zrak začíná zhoršovat každému,“ upozorňuje primářka pražské oční 
kliniky DuoVize Lucie Valešová.  Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/vidite-skvele-mozna-si-lzete-
nejdulezitejsi-za-volantem-je-zrak-ridice.A180131_085048_ln-zdravi_ele 

Barevné zuby: Je to úlet, nebo nový trend? 
Americká značka Chrom se snaží prorazit s novým 
trendem - barevnými zuby. Většina lidí se snaží své zuby 
vybělit. Značka Chrom z New Yorku se rozhodla trochu 
zamíchat zubním trhem a přišla s barevnými laky na 
zuby. Na webu této značky se dočtete, že je jejich 
produkt velmi podobný laku na nehty. Je ale bezpečné 
ho aplikovat na zuby, byl totiž navržený zubaři. Firma 
uvádí, že je jejich produkt stoprocentně bezpečný. 

"Možná si do práce nabarvíte jeden zub, který bude ladit s vaším lakem na nehty 
nebo barvou vlasů," říká Silverstein- zakladatel společnosti. Lak na zuby se už prý 
uchytil na festivalech a diskotékách.  Barva vám na zubech vydrží přibližně po dobu 
24 hodin. Konzumace jídel a pití laku prý vůbec neublíží, jediné, co musíte udělat pro 
to, abyste jej smyli, je vyčistit si zuby. Vybírat můžete z deseti odstínů, od růžové 
přes modrou až po zlatou a stříbrnou. Barvu můžete aplikovat jak na všechny zuby, 
tak třeba jen na některé.  Balení vypadá jako lesk na rty, k dostání je za necelých 
pět stovek a aplikace je prý naprosto jednoduchá.  
https://zena.aktualne.cz/volny-cas/barevne-zuby-bude-z-toho-novy-trend/r~76c04cd4e33911e8a1900cc47ab5f122/  21 



Vystresovaní lidé mají problémy s pamětí a zmenšuje 
se jim mozek, zjistili vědci 
Lidi, kteří jsou neustále ve stresu, postihnou poruchy paměti dřív 
než ty klidnější. Zjistili to neurologové na univerzitě v texaském 
San Antoniu, podle kterých se navíc s nekonečným stresem 
může zmenšovat objem mozkových hemisfér, a to zejména u 
žen. Může za to vysoká míra hormonu kortizol, který ve vypjatých situacích přepíná 
některé tělesné funkce do úsporného režimu. Lidi, kteří ve svém pracovním i 
soukromém životě zažívají velký stres, může potkat ztráta paměti a úbytek 
mozkových buněk dřív, než jim bude 50 let. Zjistili to autoři studie publikované v 
říjnovém vydání časopisu Neurology. "Vysoká míra stresového hormonu kortizol 
ovlivňuje fungování mozku, objem jeho buněk i výsledky testů našich kognitivních 
schopností. Úbytku mozkových buněk jsme si navíc všimli i u relativně mladých lidí, 
takže je ideální se stresu vyhýbat už v mladším věku," řekla americké televizní stanici 
CNN doktorka Sudha Seshadriová, profesorka neurologie na univerzitě v San 
Antoniu, která se na výzkumu podílela.  Ve vypjatých chvílích hormon vypíná některé 
tělesné funkce, které by organismus mohly zpomalit při zápasu o přežití. Tyto funkce 
by se po opětovném snížení hladiny kortizolu měly vrátit do normálu. Pokud stres 
ovšem neustává, tělo nadále funguje v omezeném režimu, což může vést k 
pocitům úzkosti, depresím, srdečním vadám, bolestem hlavy, tloustnutí, špatnému 
spánku a problémům s pamětí a se soustředěním.   Zdroj: 
https://magazin.aktualne.cz/veda/vystresovani-lide-maji-problemy-s-pameti-a-zmensuje-se-jim-m/r~f46d634 
8d85211e8a4d90cc47ab5f122/  
 
 

Některé recyklované plasty jsou nebezpečné, dětem snižují inteligenci 
 

Výrobky z některých typů recyklovaného plastu mohou snižovat 
inteligenci lidí. Ohroženou skupinou jsou především děti, u kterých 
nebezpečné látky negativně ovlivňují vývoj mozku. Toxický plast se 
objevuje také na českém trhu. V rámci výzkumu bylo testováno 430 
výrobků z devatenácti zemí Evropy včetně České republiky. Ve 109 
případech v nich byla odhaleny látky, které patří do skupiny 
bromovaných zpomalovačů hoření. Tyto látky jsou nebezpečné pro 
fungování mozku, rizikovou skupinou jsou hlavně děti.  Do lidského 
organismu se mohou dostat především ústy, ale také pouhým kontaktem s kůží.  
Děti nejsou v ohrožení pouze kvůli častějšímu kontaktu s těmito s jedovatými 
látkami, ale také proto, že se vyvíjí jejich mozek, a na mozek mají  bromované 
zpomalovače hoření vliv především. Ovlivňují totiž hormonální systém dítěte, který 
hraje při vývoji mozku klíčovou roli. Plast může způsobit nevratné poškození mozku. 
„Naruší vývoj tak, že je poškození nevratné“ vysvětluje Karolína Brabcová, odbornice 
na toxické odpady.  Vliv těchto látek na organismus se v přímém důsledku může 
projevit kromě psychických obtíží také snížením inteligence, jak upozorňuje Jindřich 
Petrlík, který vede program Toxické látky a odpady organizace Arnika.  Zdroj: 
https://zpravy.idnes.cz/plast-cerny-recyklace-nebezpecne-latky-d9o-/domaci.aspx?c=A181017_122351_domaci_onkr …………. 
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Z vašich dovolených:      Rumunsko – země 
hraběte Drákuly, vlků a medvědů 

My, kteří jsme byli ve svém úsilí hnáni touhou po 
návštěvě těchto vzdálených koutů Evropy, nalezli 
jsme zde nekonečné bohatství ukryté v zemi, 
záhadné a strašidelné hrady, opevněná středověká 
církevní sídla a všude se rozléhající ohromné lesy. V 
roce 1897, spisovatel Bram Stoker, učinil tuto oblast 
proslulou tím, že zde stanovil veškeré základy 
románové pověsti o strašném hraběti Drákulovi. 

Tato oblast jižních Karpat byla ve své době skutečně jednou z nejdivočejších a zároveň 
nejméně probádanou částí Evropy. Vzhledem ke své odlehlosti a nelehké historii, zůstává 
Transylvánie z velké části neprozkoumanou oblastí západních cestovatelů. Je také jedním z 
posledních míst v Evropě, kde se dá na vlastní oči spatřit svět, ve kterém žili naši 
praprapředci. Místní obyvatelé používají dodnes zvířata a dobytek ke svému živobytí a vozy 
tažené koňmi jsou zde dodnes přirozeným způsobem dopravy - a to i přes poměrně hustou 
silniční a dálniční síť, která se v oblasti nachází. Na místních polích pracují zemědělci 
převážně ručně (kosa, radlice tažená koňmi). Můžeme zde spatřit místní rolníky při práci, v 
tradičních oděvech, s tradičním nářadím a tradičním způsobem. Tato oblast je prostě 
nádherným kouskem světa, kde se opravdu zastavil čas. V Transylvánii nalezneme velkou 
spoustu architektonických památek, které dodávají tomuto místu zvláštní magičnost. Díky 
tomu, že se v minulosti země stala etnickou křižovatkou střední Evropy, nalezneme zde 
některé z nejvíce unikátních a významných církevních staveb na evropském kontinentě. 
Mezi takové patří dřevěné kostely nebo nádherně malované kláštery, na nichž jsou zevnitř i 
zvenku namalovány výjevy z bible. Slavná hradiště, středověká saská města jako bylo např. 
město Siebenbürgen (Sedmihradsko), jsou skvostem architektury starého světa. Úzké 
uličky, schodiště a skrytá nádvoří to je pozůstatek starých národů. V celém regionu 
Transylvánie jsou malé vesnice, z nichž každá má své vlastní opevnění. Tato opevnění z dob 
Luteránské církve dokázaly ochránit celé generace před nájezdy kočovných kmenů. 
Transylvánie je také domovem strhujících přírodních krás. Vrcholy nádherných masivů 
nebo panensky hluboká údolí, nespočet křišťálově jasných potoků, vodopádů nebo 
horských ples. Je zde i spousta malebných jeskyní, nejznámější z nich je Scarioara - Ledová 
jeskyně, jež je naplněna lesknoucími se ledovci a sněhem. Bukurešť je hlavním a zároveň 
největším městem Rumunska. Historie města Bukurešti se datuje od roku 1368 a již od 2. 
poloviny 15. století v něm sídlila valašská knížata. Vojska Osmanské říše toto významné 
město roku 1595 obsadila a vyplenila, následná obnova a rozkvět Bukurešti se dostavily až 
v 17. století. V roce 1862 se pak Bukurešť stala hlavním městem nezávislého Rumunska. Po 
válce zde začal probíhat velký rozvoj, Bukurešť začala s přestavbou v socialistickém stylu. V 
této době zde vznikla panelová sídliště a i tzv. Bílý dům - stavba dodnes připomínající 
Ceauşescovu diktaturu. Rumunský prezident Nicolae Ceaușesca radikálně ovlivnil život 
Rumunů i tvář Bukurešti.  
Po demolici velké části Bukurešti započal stavbu Paláce parlamentu (Paláce lidu), jež 
probíhala v neuvěřitelném tempu a skončila téměř společně s popravou samotného 
Ceaușescua.  Dodnes se jedná o druhou nejrozsáhlejší budovu na světě, hned po 
americkém pentagonu.  23 



Palác působí opravdu hrůzokrásným dojmem, 
kdy člověk neví, jestli ho obdivovat, či 
nenávidět. Jsou možné i vnitřní prohlídky 
paláce s několikajazyčným výkladem. Brašov 
je rumunské město, které je součástí regionu 
Transylvánie. Je obklopené horami, kterým se 
také říká Transylvánské Alpy. Město Brašov 
založil Řád německých rytířů již ve středověku 
okolo roku 1211.  Jeho německý název 
Kronstadt znamená v překladu „korunní 
město“. V tomto druhém největším 

rumunském městě nalezneme nádherné historické centrum, ale na rozdíl od rumunského 
venkova, kde se někdy doslova zastavil čas na přelomu předminulého a minulého století, 
tepe město Brašov moderním životem po vzoru západní Evropy. Centrální náměstí starého 
města je sevřeno hradbami. Najdeme na něm radnici, Kupecký palác, domky saských kupců 
a Černý kostel. Radnice byla postavena v roce 1420 a je korunována Hlásnou věží. Hradby 
byly postaveny na obranu Brašova v 15. století, kdy město napadali zejména Turci, ale také 
třeba Vlad Ţepeş („Dracula“), který napichoval zdejší zajatce na kůl. Dodnes se zachovalo 
3 kilometry dlouhé a 12 metrů vysoké opevnění se sedmi baštami, z nichž každou měl 
bránit jeden řemeslnický cech. Ve středověkém městě stojí mohutná gotická katedrála 
svatého Mikuláše – kamenná stavba, kterou nechal koncem 15. století vybudovat kníže 
Valašska. Nejznámější zůstává, ale místní gotický kostel, jehož stavba trvala téměř sto let. 
Stavba dostala jméno Černý kostel, které se odvíjí od jeho černých zdí. Černou barvu vtiskl 
kostelu požár v 17. století, který založila rakouská armáda. Za zmínku také stojí čtvrť Schei - 
část města, která byla původně vyhrazena pravoslavnému rumunskému obyvatelstvu. 
Rumuni do saského centra nesměli vstoupit, pouze v přesně určenou dobu tam mohli přijít 
prodat svoje produkty (a navíc museli zaplatit mýtné). Jediným dnem, kdy směli Rumuni do 
města volně, byla první květnová neděle, kterou si dnes lidé každoročně připomínají při 
tzv. slavnosti mládenců. V blízkosti města se nachází i známé lyžařského střediska Poiana 
Brasov, které leží v nadmořské výšce 1000 metrů. Toto moderní sportovní středisko 
nepostrádá ani luxusní hotely, restaurace nebo půjčovny lyžařského vybavení. Hrad Bran 
Spojení hradu Bran s Vlad Ţepeşem („hrabětem Drákulou“) je pouhou legendou, Vlad tu 
maximálně projížděl a pár dní možná na hradě pobýval. Skutečným sídlem knížete byla 
citadela Poienari. Nicméně gotický hrad Bran s věžemi umístěnými na kopci uprostřed 
hlubokých lesů splňuje romantickou představu o takovém sídle a rozhodně stojí za vidění. 
Je lepší přijet se na něj podívat hned ráno, abyste se vyhnuli davům turistů. Jedná se totiž 
o vůbec nejnavštěvovanější rumunskou památku. Drákulovská legenda- Na hradě Bran je 
krásně vidět, jaký přínos pro rumunský cestovní ruch má legenda o hraběti Drákulovi. 
U stánků se tu prodávají trička, hrníčky i jiné předměty s krvavými upírskými motivy, davy 
turistů sem taky míří častěji kvůli spojování místa s krvežíznivým hrdinou románů, filmů 
a muzikálů než kvůli kráse samotného hradu. Postavu hraběte Drákuly závislého na krvi 
živých stvořil britský romanopisec Bram Stoker v roce 1897. Děj svého příběhu umístil do 
Transylvánie (Sedmihradska), ačkoliv zde nikdy nebyl. Teprve později si lidé spojili postavu 
upíra s historickým knížetem Valašska, který se jmenoval Vlad Ţepeş a proslavil se bojem 
proti Turkům i velkou krutosti vůči svým zajatcům a nepřátelům, která však byla ve ……. 
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středověku vcelku obvyklá. Vlad si vysloužil přezdívku Ţepeş („Napichovač“) kvůli 
mimořádně bolestnému způsobu mučení a zabíjení – napichování svých nepřátel na kůl 
způsobem, při němž nebyly dřevěným kůlem poškozeny žádné životně důležité orgány. 
Člověk umíral po dobu několika dní za neuvěřitelného utrpení. Vlad také lidi dával uvařit či 
upálit zaživa. Dalším Vladovým přízviskem bylo rumunské slova „Drăculea“ (syn draka) 
dané tím, že jeho otec Vlad II. dostal od Zikmunda Lucemburského tzv. Dračí řád určený 
pro bojovníky proti Turkům. Slovo „draco“ zároveň znamená ďábel. Právě odtud asi vzešlo 
spojení historického Vlad Ţepeşe s hrabětem Drákulou. Skutečná historie - Bran byl 
vystavěn v letech 1377–82, aby střežil stejnojmenný průsmyk, který byl hranicí mezi 
Valašskem a Sedmihradskem.  
V roce 1920 se na něm usídlila královna Marie, vnučka britské královny Viktorie provdaná 
za rumunského prince Ferdinanda. Žila zde až do roku 1947, kdy království zaniklo, a k moci 
se dostali komunisté. V roce 1957 se stal hrad muzeem, přičemž legenda o Vladovi byla 
Ceauşescovým režimem podporována, protože byl jako bojovník proti cizákům považován 
za národního hrdinu. V roce 2006 získal hrad Bran v rámci restitučního procesu dědic 
královského rodu, Dominik Habsburský, architekt žijící ve Spojených státech. Hrad zůstává 
i nadále muzeem. Hrad si můžete projít individuálně nebo při prohlídkách s průvodci, které 
se tu konají v několika jazycích. Průvodci se věnují spíše skutečné historii, i když můžete 
vyslechnout i strašidelné historky. Pokoje jsou zařízeny moderně, tak, jak je dala vybavit 
královna Marie. Kolem hradu jsou zahrady se spoustou květin, pod kašnou na nádvoří 
potom labyrint tajných chodeb. Tajemná Drákulova místa - Valašský kníže Vlad Tepese 
opravdu existoval a je považován za rumunského národního hrdinu. Jednalo se o velice 
krutého a kontroverzního knížete, jež se narodil v menším městečku Sigishoara a žil na 
hradě Poenari, z něhož je dnes pouze zřícenina, na kterou vede 1480 schodů. Někteří věří, 
že na zřícenině straší duše všech, které kníže zabil.  Bahenní sopky u Bercy  Asi 20 km od 
města Buzău se nalézá vesnička Berca, jejíž okolí je doslova poseté bahenními sopkami. 
V oblasti, kterou místní nazývají Pekelné brány, díky slabší geologické činnosti místo lávy 
vytéká bahno. Tento jev je neméně efektní a bahno hýří barvami šedé, hnědé, okrové či 

černé. Barevnou paletu zastupuje i bílá, která 
vzniká v důsledku zkrystalizovaných solí, žlutá 
barva je pak důkazem přítomnosti síry. Vulkány 
dosahují výšky až šesti metrů, za 
všudypřítomného bublání z nich vychází menší 
bublinky nebo i pořádné gejzíry tekutého 
bahna. Místo poznáte i se zavřenýma očima, 
neboť ve vzduchu je přítomný metan, který 
mírně zapáchá. Vývěr bahna a plynů z nitra 
země se stal příčinou mnoha legend, jimiž si 
místní vznik tohoto jevu vysvětlují.                                
_HANZA_ 
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 A co píší naši kolegové v Brně….   
 (NE)OBYČEJNÍ: Dobíhače vezmu, jenom když se snaží, nesmí se córat, říká s 
úsměvem tramvaják Renda. Těžko byste v Brně hledali většího patriota, než je 
tramvaják Renda. Dětství strávil na fotbale a hokeji za Lužánkami, svoje milované 
Brno projíždí křížem krážem už 25 let. A i přes ta léta se pokaždé dojme, když vidí 
věže Petrova a řekne si: kurňa, tady su doma.  
Já su sice Moravák z Oltecu, ale narodil jsem se v Karviné a od dětství jsem bydlel v 
Havířově. Jenže tata byl pravé havíř, takže chlastal. Máti nás proto sbalila a 
přestěhovali jsme se do Brna, odkud pocházela. Takže su tu od roku 1967. Zapustil 
jsem kořeny a Brno je moje město. Už jsem byl všude možně, ale vždycky jak vidim 
věže Petrova, tak řikám Kurňa, su doma. Na dětství nejradši vzpomínám, jak mě 
maminka fotila, když jsem nesl fanglu s moravskou orlicou na Zbrojovku. Krásný léta. 
Za Lužánky jsme chodili na každej špíl. Tehdy býval první poločas nuda (jako vždycky 
na Zbrojovce), takže první půli jsme chodili nahoru na planýrku a o půlce už zadara 
na stadec. Nejlepší ale bylo, když se dohrál fotbal a chvíli potom se šlo na hokej. 
Pamatuju si na nejkrásnější vítězství Komety, když hráli borci s kanadským 
olympijským výběrem a vyhráli 9:1. 9:1! Ti se rvali jak vzteklí. To, co se děje teď s 
Lužánkama, je smutný. Já jsem si tam na těch brigádách málem strhal záda, jak jsme 
tahali ty těžký kmeny. A politici jen slibovali. Onderka sliboval, Vokřál sliboval. Teď 
už ani neslibujou. To mě bolí.  
Šaliny jezdím od roku 95. Řemesel jsem přitom za život vystřídal hodně. Su vyučené 
knihař, po vojně jsem nastópil k hasičům u Dobráku v Husovicích. To bylo vždycky 
moje vysněný povolání. Práce to byla dobrá, bavila mě. Plat byl ale tehdy šílenej. 
Velký riziko a přitom jsme měli platy jak uklízečky. Tak jsem začal jezdit po 
montážích. Než přišla revoluce a já se vrátil zpátky k původnímu řemeslu - ke knihaři 
v univerzitní knihovně. Jenže jsem potkal kamoša, a ten mi říká: vole, poď k nám! On 
dělal u nějaké ochranky, kam mě zlanařil. Hlídání mě nebavilo, nebylo to akční. Tak 
jsem se sebral a odjel na dvě léta do Francie. Nejdřív jsem to zkoušel u cizinecké 
legie, tam bylo spoustu Rusáků, Ukrajinců, všecko se to nahnalo z východu, no 
sebranka hrozná. Tak sem vzal pilu a začal dělat načerno - u kolotočářů na autíčkách 
a pod falešným jménem - Robin Slavkov. Francie byla docela škola, jelikož jsem tam 
byl komplet sám a musel se naučit francouzsky. Navíc jsem měl prudnýho šéfa, to 
byl takové malé uřvané Louis de Funés. A člověče, za pár tejdnů - jak kdybych byl v 
minulým životě frantík! Pak jsem se vrátil zpátky do štace, k ochrance. A byl jsem zas 
zoufalý. Jednou jsem šel kolem vozovny a říkám “kurňa, šaliny..” Tak sem to zkusil. 
Kurz sem měl v zimě, klózalo to jak sviňa, fujavice, no šílený. Od té doby jezdím. Furt 
mě to baví. Šaliny jsou nejlepší práce, jakou jsem kdy dělal. Neexistuje stejná služba. 
Každý den je jiný. To seš ráno vysmáté a za chvilu seš černé jak sviňa, protože se 
samozřejmě něco posere a ty to musíš hodit aspoň do provozu a odstavit. Protože 
nejhorší, co se může stát, je aby stála doprava. To neexistuje.  
Co mám nejradši, že seš pořád v kontaktu s lidma. To mě baví. V létě navíc jezdí 
kocóři, takže se člověk aj několikrát za šichtu zamiluje. Nebo když je v zimě zima 26 



 a v létě horko, to pak lidi nadávaj a v kontaktu jsme pořád. Tramvaják musí být furt 
ve střehu. Auta zleva zprava, musíš předvídat. A když je potřeba, tak řádně 
prozvonit, aby si tě všimli, protože na dvou metrech už nezabrzdíš. Já si aj občas 
pořádně zařvu. Musíš se vyventilovat. Já tomu říkám spravedlivý hněv.  
Vždycky se snažím brát i dobíhače. Když se dobíhač snaží, vezmu ho. Když se córá a 
žgryndá, tak ne. Když vidím, že se snaží, tak joo, počkám. Ale když se koc córá, čumí 
u toho do mobilu a pak něco žgryndá, tak ne. Protože na další zastávce ti pak stojí 
borec, důležitej jak sviňa, a ukazuje na hodinky. Musíš nás ale zas pochopit, když 
někdo dobíhače nevezme. Často máš totiž sekeru a to je další půlminuta, minuta 
navíc. Mě vždycky baví, když někdo říká: “Ujela mi šalina”. Já pak říkám: “Nene, 
madam, žádný ujela, vy jste nestihla šalinu!”. Protože šalina neodjede dřív. Nikdy. To 
si pamatuj. Z pětadvaceti let služby jsem si odnes hlavně pětadvacet kilo navrch. Ale 
to nevadí. Správnej Brňák má mít vanu a za ušima deku. A aspoň je pak v zimě s 
kocórama v sauně co vypotit. Brňák si zvykne na všechno. Jak je teď rozkopané Brno, 
nejhorší je linka dvanáctka. Ta je fakt o nervy. Ale jak já říkám: Brňák si zvykne na 
všechno. Zvykli jsme si na kuňafu na Moraváku, na Svoboďáku zas na toho 
Onderkového….oného. Na všecko si zvyknem.  
Nová rubrika (NE)OBYČEJNÍ vám představí příběhy lidí, kteří spjali svůj život s Brnem. 
(Ne)obyčejné příběhy (ne)obyčejných lidí, které denně potkáváte na cestě do práce 
či za zábavou. _HanZa_  +  Zdroj: https://www.brnenskadrbna.cz/drbna/12390-neobycejni-dobihace-

vezmu-jenom-kdyz-se-snazi-nesmi-se-corat-rika-s-usmevem-tramvajak-renda.html?utm_source=copy 
 

 

Vánoce v Brně 
Do brněnských ulic opět po roce vyjede vánoční šalina. Speciální sváteční šalinu 
ozdobí téměř 700 metrů řetězu čtyř různých délek a 2880 kusů světýlek. Zvolen byl 
vůz T3 ev. č. 1525, který byl rekonstruován do retro podoby. Vůz se začal 
připravovat už na konci října, tedy téměř s měsíčním předstihem. Vánoční tramvaj 
zdobí světelné LED řetězy, které jsou fixovány samolepícími úchytkami a stahovacími 
pásky na karosérii vozidla. Trasa vánoční šaliny Brněnská vánoční šalina bude jezdit 
po okružní trase v pracovní dny vždy od 16:00 hodin do 21:00 hodin a v nepracovní 
dny vždy od 11:00 hodin do 21:00 hodin. V šalině bude platit běžný tarif IDS JMK.  
Vánoční trhy na Moraváku a Zelňáku letos čeká několik zajímavých změn. Na 
Moravském náměstí například vyroste 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo s kapacitou 
144 osob. Výhled nad střechami domů z této výšky nabídne návštěvníkům opravdu 
nevšední pohled na adventní Brno, protože uvidí přes střechy domů až na náměstí 
Svobody, Špilberk, Petrov a další dominanty města. Jedna jízda potrvá zhruba 5 
minut a bude stát 100 korun. Nebude tedy chybět velkokapacitní šapitó, centrální 
bar na kašně, slaměný betlém. Jeden stan bude vyhrazen pro pravidelný hudební a 
divadelní program. Lidé se budou moci těšit také na vyhřívanou čajovnu v jurtě, 
šapitó s řemeslnými výrobky, šapitó s kvalitním gastro sortimentem a možností 
posezení a šapitó se specialitami. Pro nejmenší budou na Moraváku připraveny tři 
dětské kolotoče a další novinkou je baby-point - vyhřívaná jurta pro maminky 27 



 s dětmi vybavená přebalovacím koutkem a dílničkami. Zelňák nabídne 120 stánků, 
ty letos zhruba z jedné pětiny obmění sortiment. Nabídku doplní například vinuté 
skleněné perly, ručně vyráběné foukané malované vánoční ozdoby, ručně šitá móda, 
marmelády a domácí sirupy nebo polštáře a sedáky plněné bylinkami. Na Zelném 
trhu nebudou chybět ani tradiční atrakce pro děti, jako je řetízkový kolotoč, kolotoč 
pro nejmenší a adventní vláček. Na Zelňáku také bude k vidění zvon s podpisy 
prezidentů speciálně odlitý pro vánoční trhy. Zvon byl symbolicky odlitý přesně v 
den výročí 28.10.2018 a nese mimo prvního českého znaku lva z počátku 20. let, 
také jména všech prezidentů za posledních 100 let. Průměr zvonu je 20 centimetrů a 
jde o jediný exemplář svého druhu. S ohledem na blížící se konec roku nese také 
originální přání šťastných dalších 100 let - PF 2018. Po dobu adventních trhů si na něj 
mohou návštěvníci zazvonit pro štěstí, umístěn bude u Ježíškovy pošty pod 
vánočním stromem. Zároveň bude probíhat jeho dražba, vyvolávací cena je 1918 
korun. Výtěžek z jeho dražby půjde na charitu. V programu nebude chybět společné 
zapalování adventních svící s knězem a rorátní zpěvy. Mimo pravidelný hudební a 
divadelní program pro děti i dospělé, který bude probíhat každý den od 16.00 do 
20.00 hodin, je opět připravena Ježíškova pošta. Nejdelší dopis Ježíškovi I letos 
návštěvníci najdou u vánočního stromu oblíbenou Ježíškovu kancelář, ve které bude 
možné napsat přání Ježíškovi na speciální dopisní papír. V minulém roce byl vytvořen 
rekord NEJDELŠÍ DOPIS JEŽÍŠKOVI, který je zapsaný v České knize rekordů. Celková 
délka dopisu byla 614 metrů při šířce 43 centimetrů.   17. listopadu cca 16.00 – 
příjezd vánočního stromu na náměstí Svobody, doprovázeno fanfárami z Libuše 
Bedřicha Smetany. 23. listopadu 17.00 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 
doprovázeno dalším programem. Strom se na Zelném trhu letos rozsvítí 23. 11.  
v 18.00 hodin, hodinu po rozsvícení stromu na Svoboďáku. Na Svoboďáku kromě 
tradičního brněnského Turbomoštu a jeho variací letos pod bílou kupolí Zimního 
baru ochutnáte také punče inspirované starodávnými recepturami. Punč je totiž 
vůbec nejstarším dochovaným míchaným nápojem na světě, jehož kořeny sahají až 
do první poloviny 17. století. Punč tehdy vznikl někde na cestě mezi Londýnem a 
Indií jako vzpruha pro britské námořníky i kolonizátory mířící za lákavými 
obchodními příležitostmi. Slovíčko je odvozeno od výrazu „paanstch“, jenž 
v hindštině značí číslovku 5. Tolik ingrediencí totiž původní punč obsahoval, 
konkrétně alkohol (víno či destilát), cukr, citrusy, koření a vodu nebo čaj. Brněnské 
Vánoce letos trvají až do 28. prosince, takže si je můžete užít také o svátcích a po 
nich. Jsme Vánoce, které daly našim městům tradici vánočních stromů na 
náměstích. Váže se k tomu příběh v lese odloženého nemluvněte se šťastným 
koncem. Jsme jediným městem v Česku, které se pyšní titulem Kreativní město 
hudby UNESCO a které nabízí na adventních trzích každodenní živý hudební 
program. Jsme trhy, které jako první u nás plošně zavedly systém vratných obalů, 
které si tak rádi odnášíte domů jako vánoční suvenýr a díky kterým jsme loni ušetřili 
190 tisíc litrů odpadu.  _HanZa_  +  Zdroj: https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/12374-na-

moravaku-vyroste-behem-vanocnich-trhu-obri-ruske-kolo-nabidne-vyhled-na-cele-brno.html?utm_source=copy 
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Jídlem ke zdraví 
Vznik civilizačních onemocnění jako metabolický syndrom, různé alergie, 
vysoký tlak atd. Podporuje překyselené vnitřní prostředí člověka. Přispívá 
k němu konzumace červeného masa, jídla z fast foodu, bílého cukru, 
výrobků z bílé mouky, alkoholu a také kouření tabáku. 
Abychom prospěli sami svému zdraví, můžeme zvýšit PH organismu zásadotvornými 
potravinami. Jak moc jsme zakyselení, můžeme zjistit z moči pomocí testovacích papírků z 
lékárny. Správné PH lidského těla je slabě kyselé, tedy 7-6. Čím nižší číslo, tím kyselejší moč 
je a to není dobře. Seznam zásadotvorných potravin, Silně zásadité: listy stévie, citron, 
limetka, grep, mango, papája, chřest, cibule, česnek, petržel, špenát, brokolice, bylinky, 
zeleninové džusy, olivový olej, himalájská sůl, bylinkové čaje, voda s citronem, mladý 
ječmen    Slabě zásadité: med, surový cukr, banány, třešně, broskve, ananas, maliny, 
borůvky, avokádo, mrkev, rajčata, lilek, kukuřice, houby, zelí, hrášek, olivy, tofu, 
brambory se slupkou, kaštany, amarant, quinoa, jáhly, divoká rýže, sójové mléko, kozí 
mléko, zázvorový čaj      Mírně zásadité: javorový sirup, rýžový sirup, datle, fíky, meloun, 
kiwi, rozinky, borůvky, jablka, hruška, zelené fazolky, červená řepa, celer, hlávkový salát, 
cuketa, sladké brambory, květák, karob, mandle, lněný olej, naklíčené obiloviny a 
luštěniny, mateřské mléko, zelený čaj    Další zajímavou kategorií jsou neutrální nebo také 
mírně kyselé potraviny, které se často prolínají s kategorií slabě zásaditých. Mezi ně patří: 
melasa, švestky, ovocné šťávy, fazole, cizrna, vařený špenát, dýňová a slunečnicová 
semínka, řepkový a slunečnicový olej, tmavá rýže, celozrnný chléb, čaj, treska, zvěřina, 
vejce, máslo, jogurt, cottage atd.                                                     _RejDa_ 

 
Podle vědců je Slunce nejlepší dezinfekce. Záření dokáže zabít mikroby a bakterie 

Sluneční paprsky proudící do domu ničí zhruba polovinu živých 
bakterií v prachu a světlo tak může zničit potenciálně škodlivé 
mikroorganismy spojené s dýchacími chorobami, uvádějí vědci z 
Oregonské univerzity. Vědci posbírali prach z domácích vysavačů a 
nechali ho po dobu 90 dní ležet v miniaturních pokojích. Ty byly buď 
zatemněné, anebo měly okna, kterými dovnitř proudilo slunce a 
ultrafialové světlo. Když poté prach analyzovali, zjistili, že slunce 

zničilo bakterie. Doktor Ashkaan Fahimipour, který vedl studii na Oregonské 
univerzitě, doporučuje další výzkum, ale dodává: „Na základě našich zjištění nevidím 
žádnou újmu, pokud necháme do svých domovů proudit trochu víc slunečního 
světla,“ citoval ho zpravodajský server Daily Mail.  „V nemocnici se už nyní provádí 
spousta kroků, které mají bránit infekcím, a v budoucnu by mezi ně mohlo přibýt i 
sluneční světlo jako levné opatření, které se dá snadno zavést,“ dodal. „Naše studie 
podpořila po staletí tradovanou lidovou moudrost, že sluneční světlo má sílu zabít 
mikroby v částicích prachu,“ říká doktor Fahimipour. „Potřebujeme ale další výzkum, 
abychom pochopili příčiny posunu mikrobiomu prachu po vystavení světlu.“ 
„Lidé tráví většinu času uvnitř budov, a tudíž je nevyhnutelné jejich vystavení 
prachovým částečkám, které obsahují celou škálu bakterií - včetně patogenů, jež 
mohou způsobit choroby,“ dodal. Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/podle-vedcu-je-slunce-nejlepsi-
dezinfekce-slunecni-svetlo-dokaze-zabit-mikroby-a-bakterie.A181027_104410_ln_veda_ele 
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Potřebujete právní radu či pomoc ?     Kontaktujte naše funkcionáře.  

Organizace vám hradí ze své režie vaše spory v přímé souvislosti 
s vaší prací - např. výdaje na advokáta (za jeho práci, za jeho dopravu 
k zastupování, za platby za jeho poštu, datovou schránku, atp.). Vaše kolky, 
poplatky, parkovné či benzín na cestu k soudu, nebo za svačinu… vám 
neplatíme a každý si musí toto uhradit sám.  Je to logické…. V případě 
odvolání se právní pomoc znovu posuzuje a člen znovu musí o PP zažádat. 
Soukromé spory JE MOŽNÉ NAŠIMI PRÁVNÍKY ŘEŠIT , ty si ale hradí každý 
sám, nicméně u našich smluvních advokátů mají naši členové lacinější 
sazbu (spolupracujeme s nimi a zohledňují to). V případě hodného zřetele 
(sociální důvod), může také člen zažádat Vedení Odborové rady o příspěvek 
na poplatky u soudu. Dávka není nárokovatelná a výši pak určuje VOR dle 
dané situace. I proto je vhodné předložit ke schválení všechny podklady. 

 

ŘADU ZÁLEŽITOSTÍ VÁM PORADÍME I MY SAMI, V KLIDU A U KÁVY…  Nabízíme 

Vám každý pátek posezení u dobré kávy zdarma! Kde? V naší kanceláři – do 

konce roku každý pátek 9-15 hod a od nového roku pak v novém čase 9´30 až 

15´30 hod – ve snaze vyjít vstříc i těm se stálou ranní…   

Naše adresa: Plzeňská 217/101  Praha 5 150 00  kancelář je v přízemí vpravo. 

 

Naše kontakty na právníky, které využívá Odborová rada: 
 

• Advokátní kancelá ř (Law Firm) Robert Plicka  
Národní 58/32 , CZ-110 00 Praha 1 , tel.:   +420 212 344 444   
mob.: +420 723 664 006  ,   info@ak-rp.cz web: www.ak-rp.cz  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• JUDr. Kateřina Duffková, LL. M.  advokát, U Dívčích hradů 21, Praha 5,  
 tel. +420 602 272 046  ,  www.akduffkova.cz    banka  2111070414/2700 

 

• a prostřednictvím ZO OSD Motol též právníci Odborového svazu dopravy a ČMKOS  

kontakty viz   www.osdopravy.cz a www.cmkos.cz 

Vchod je na čipkartu - zvoňte 

prosím na tlačítko vrátnice 
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Stravenky jsou samozřejmostí, firmy dnes musí zaměstnance více hýčkat 
Právě nyní firmy přehodnocují balíčky výhod pro své zaměstnance na další rok.  
Z finančního pohledu je pro ně zajímavější investovat právě do benefitů než do 
navyšování mezd“ míní expertka Petra Gubíková ze společnosti Up Česká republika. 
V nabídce jsou vstupenky do kin, akvaparků, předplatné do divadel, služby v 

domácnostech, jazykové či počítačové kurzy. 
Největší zájem je o relax a zdravotní péči, ať 
už se týká volných vstupů do fitcenter, bazénů 
či na masáže, nebo očkování. Do dražších 
doplňků stravy nebo do vitaminů, které by si 
ze mzdy nepořídili. Pokud mají benefity ve 
vyšší hodnotě, využívají se na dovolenou. 
Speciální bonus rekreace zavedla třeba 
společnost Canis Safety, která šije a prodává 

pracovní oblečení a pomůcky. Nejčastěji firmy pořizují takzvané univerzální balíčky 
výhod v určité hodnotě, z nichž zaměstnanec sám zvolí, zda využije celou hodnotu 
na jeden „větší“ benefit, nebo na několik „menších“. „Tato částka se nyní v průměru 
pohybuje kolem tří tisíc korun na rok za jednoho zaměstnance vyjma stravenek,“ 
říká Petra Gubíková. Podniky mohou balíčky výhod kupovat od poskytovatelů či 
mohou benefity samy upravovat celý rok podle potřeb. Patří mezi ně např. zkrácené 
pracovní úvazky, bonus za docházku, home office, volno navíc, firemní školka, 
teambuildingy, večírky, slevy na vlastní výrobky, dárky k pracovnímu či životnímu 
výročí, prémie. Cena nejčastější stravenky se letos dostala z osmdesáti na sto 
korun. Jde o daňově uznatelný náklad. Stravenka je ovšem výhodou, kterou český 
zaměstnanec očekává tak nějak samozřejmě. Tím se Češi odlišují i od okolních 
států. Například v Polsku jsou ale zvyklí, že jim firma poskytne lepší lékařskou péči, 
než nabízí stát, na německém trhu je hitem pružná pracovní doba. Populární je práce 
z domova a možnost vzít si s sebou do práce svého psa. Zdroj: https://finance.idnes.cz/ 

podnikove-benefity-a-vyhody-d12-/podnikani.aspx?c=A181101_436618_podnikani_sov  
 

Proč se nemůžeme rozhodnout, co si dát k jídlu? 
Pokud jste se přistihli, jak zíráte na dlouhý jídelní lístek v restauraci a jste 
naprosto neschopní se rozhodnout, co si objednáte k obědu, pak jste zažili to, 
co psychologové nazývají zahlcení možnostmi. Mozek postavený před 
ohromné množství obdobných možností má problém se rozhodnout, napsal 
server Medicalexpress.  Jinými slovy duševní úsilí a potenciální odměna se 
musí dostat do bodu, kdy odměna není příliš nízká a snaha o její výběr není 

příliš vysoká. Ideální počet možností k výběru pohybuje někde 
mezi osmi a patnácti, a to na základě subjektivně vnímané 
hodnoty odměny, nesnadnosti zvážení všech možností a 

individuálních vlastností jednotlivce. Zdroj: 
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/proc-se-nemuzeme-rozhodnout-
co-si-dat-k-jidlu.A181015_093217_ln-zajimavosti_ape 
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Ani koule, ani placka. Takhle skutečně vypadá planeta Země 

Planeta Země není navzdory všeobecnému 
přesvědčení kulatá. Její tvar je mírně šišatý a 
spíše než o kouli se jedná o elipsoid. Satelit 
Gravity dva roky mapoval naši Zemi a zjistil, jaký 
by měla tvar v případě, že by vše na povrchu bylo 
závislé pouze na gravitaci. Eliminoval tak faktory, 
jako jsou mořskou proudy a přílivy. Podle 
Evropské kosmické agentury ESA připomíná 
výsledný tvar naší planety spíše bramboru. Žluté 
skvrny ukazují místa s nejvyšší gravitací, modře 
jsou vyobrazeny části Země, kde vykazují menší 
působení gravitace.  Vědci nazvali bramborovou 

Zemi Geoid a tvrdí, že jde o povrch ideálního vzhledu planety v nepřítomnosti přílivů 
a proudů, který je tvarovaný pouze gravitací. Pokud se ale nyní ptáte, k čemu je to 
dobré, vězte, že má pro vědce tento snímek řadu využití.  Je například rozhodujícím 
kritériem pro měření cirkulace oceánů, změn hladiny moře a dynamiky ledu. Dokáží 
pomocí něj také lépe sledovat pohyb litosferických desek a předvídat zemětřesení.   
Zdroj: https://veda-a-technika.eurozpravy.cz/technika/232989-ani-koule-ani-placka-takhle-skutecne-
vypada-planeta-zeme/#photoInArticle-54573 
 

Bude mít Čína druhý měsíc?  ……   ………………………………………..   
Noční obloha nad čínským velkoměstem Čcheng-tu se možná brzy dočká vylepšení. 
Představitelé města, které je momentálně pátým nejlidnatějším v zemi, s 
dohromady více než 11 miliony obyvateli, plánují postavit umělý měsíc a vypustit ho 
na oběžnou dráhu nad provincií S’-čchuan. Podle Wu Chunfenga, šéfa institutu 
Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research 
Institute Co. Ltd. (CASC), který je kontraktorem čínského vesmírného programu, by 
umělý měsíc měl být asi osmkrát jasnější, než jeho přírodní jmenovec. Umělý měsíc 
by měl ušetřit městu peníze za veřejné osvětlení. Nový měsíc by měl osvětlovat 
území o průměru až 80 kilometrů. Z dostupných informací zatím není jasné, jakou 
technologii pro tvorbu záření čínský měsíc vlastně bude používat. Zřejmě půjde o 
satelit na geostacionární dráze, klíčová je ale jeho velikost a další parametry. Zatím 
není možné odhadnout, do jaké míry by mohl ovlivnit místní přírodu. Podle 
současných plánů by měl čínský měsíc být na obloze v roce 2020, takže do té doby se 
snad dozvíme víc.      Zdroj: 
http://www.osel.cz/10170-bude-mit-cina-druhy-
mesic_1.html  
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Podél silnic najdeme i barevné sloupky. Víte, co zn amenají? 
Všimli jste si někdy, že kromě klasických bílých sloupků, ohraničujících krajnici 
vozovky, se občas podél českých silnic vyskytují i sloupky modré a červené? 
Barevné odlišení není pro parádu, ale dává řidiči najevo, že by měl být v daném 
úseku opatrnější, případně i ubrat rychlost. Červené jsou umístěny tam, kde se k 
silnici připojuje účelová pozemní komunikace, tedy například lesní 
či polní cesta.  Z lesní či polní cesty, z níž je často horší výhled, může 
do silnice vjet traktor či vozidlo lesní správy. Vinou horšího výhledu 
při výjezdu z lesa je ale lepší být v těchto úsecích opatrnější. A 
sundat nohu z plynu se doporučuje v zimním období i na místech 
označených modrými sloupky. To jsou totiž přesně ty úseky, kde vás může zaskočit 
námraza - stinné zatáčky, mostky přes potok nebo hráze rybníků. Tak na to myslete, 
až budete barevné sloupky na silnici míjet. https://www.garaz.cz/clanek/podel-silnic-najdeme-i-
barevne-sloupky-vite-co-znamenaji-21000443?seq-no=1&dop-ab-variant=2&source=article-detail 

 

Nemáte náhodou prošlý řidi čák? Raději si to zkontrolujte… 
30 % řidičů si své průkazy stále nevyměnilo. A to mají čas jen 
do konce roku!  Výměnu řidičského průkazu je od července 
možné provést na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností, a 
nemusíte tak dojíždět do místa trvalého bydliště. V případě, že 

výměnu řešit nebudete a sednete za volant s propadlým řidičákem, riskujete pokutu 
ve výši 2.000,- v případě správního řízení až 2 500,-Kč. Ke každé výměně je nutné 
donést platný doklad totožnosti a stávající řidičák. Při podání žádosti už konečně 
nemusíte předkládat papírovou fotografii, neboť úředníci si pořídí digitální 
svépomocí a přímo na místě. Pokud budete pospíchat, můžete využít vydání v 
expresním termínu do 5 dnů, což vás ovšem bude stát 700 korun. 
https://www.garaz.cz/clanek/nemate-nahodou-prosly-ridicak-radeji-si-to-zkontrolujte-2100044?seq-
no=3&dop-ab-variant=2&source=article-detail 
 

Vánoční guláš:  Plátky kližky obalíme v hladké mouce a zprudka opečeme na 
sádle. Vyjmeme a na vzniklém výpeku orestujeme nahrubo nakrájenou (používám 
hrubá půlkolečka) cibuli. Když cibule zesklovatí, přidáváme postupně na malé 
kostičky nakrájené hovězí srdce, na kostky (2×2cm) pokrájenou plec a na tenké 
nudličky nakrájená vepřová játra. Když je toto vše opečené a pustí trochu šťávy 
přidáme dvě velké lžíce sladké papriky (kdo má rád - může kombinovat s pálivou), 
špetku kmínu a podle chuti mletý (lépe drcený) pepř, vrátíme do kastrolu opečené 
plátky kližky, podlijeme vývarem, přidáme kostku masoxu a na mírném ohni pomalu 
za občasného míchání dusíme doměkka. Proto ta dlouhá doba přípravy - vše musí 
být měkoučké a vytvořit jakousi homogenní hmotu, ve které „vyčnívají“ jen plátky 
kližky. Ke konci přidávám ještě směs česneku utřeného se solí a 
s majoránkou. Pak teprve podle chuti dosolím. Mouka, ve které jsou na 
začátku přípravy obaleny plátky kližky, nemusí stačit na správnou 
hustotu omáčky. Lze dotvořit moukou rozmíchanou ve vodě. 34 



Vánoční nadílka humoru…. 
…. 
  

34 

Učitelka se ptá žáčka: 

„Řekni mi zvířátko na P.“ 

„Potkan.“ 

„A teď na D.“ 

„Dva potkani.“ 

Učitelka zakroutí hlavou: 

„A na Ž?“ 

„Že by tři potkani…?“ 

Zápas dvou romských fotbalových klubů skončil bez branek. 

Žena: Nenašla jsem na tvém tričku žádné vlasy! 

Muž: No a? 

Žena: KDO JE TA PLEŠATÁ KURVA?! 

Dal jsem si volební kalkulačku. Na zkoušku jsem 

u všech odpovědí dal „Nevím“. Vyšel mi Drahoš. 

Manželé sedí u stolu a večeří. Žena si na blůzu ukápne trochu 
rajčatové omáčky a vykřikne: „Ale ne, vypadám jako prase!"  
Muž přikývne: „No, a ukápla sis na blůzu trochu omáčky." 

V kanceláři se nám náhle objevil takový zvláštní zvyk - jídlo začalo dostávat jména. 
Například včera jsem z lednice v kuchyňce snědl bagetu jménem Michal. 

„Miláčku, proč jsi tu 
dětskou postel udělal tak 

vysokou?“  
„Když náhodou dítě 

vypadne, líp to uslyšíme." 

Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi 
přinesl Ježíšek?”  „Pochopitelně, kdo jiný?” 

„To znamená, že vy jste se na mě zase vysrali?” 

Hra na Dědu Mráze: Ze skupiny se vylosuje Děda 
Mráz, ostatní si lehnou a Mráz jim běhá po zádech. 

„Pane vedoucí, můžete mi 

dát zítra volno?” ptá se v 

práci pan Tončev. „Manželka 

chce, abych jí pomohl s 

vánočním úklidem.”  

„Z takového důvodu vám 

přece nebudu dávat volno!” 

rezolutně to odmítne 

vedoucí.  

„Děkuji,” oddechne si 

zaměstnanec. „Věděl jsem, 

že je na vás spolehnutí.” 

Přijde pán k doktorovi a ptá se: „Pane doktore, jak je 
na tom moje žena?“ Doktor odpoví: „No, nevypadá 

moc dobře...“ „To vím, ale jak je na tom zdravotně?“ 

Učitel matiky, si nechává vyvolávat fotky... 
„10×15?“ ptá se paní za pultem. 
„150!“ odpoví střelhbitě matikář. 

Velitel řve při výcviku na vojáky: „Tak, a teď se 
budeme plazit po rovné zemi!!“ 

Z řad vojáků se ozve: „Ale, pane veliteli, Země je 
přeci kulatá!“   Velitel: „Kdo to řekl??“ 

Voják: „Prosím, Koperník!“ 
Velitel: „Koperník - padesát kliků!!!“ 

Na autobusové zastávce čeká už delší dobu sličná slečna. Kolemjdoucí muž ji 
upozorňuje: „Ale ten autobus tu jezdí jen ve svátek!“ 

Dotyčná se rozzáří: „To mám ale štěstí, ten mám zrovínka dneska!“ 
35 



A závěrem ještě trocha vtipu…. 
Vtipy…. 

  

Jak dlouho jste 
pracoval v poslední 
práci? 
„třicet let“ 
Ale vždyť je vám 
teprve pětadvacet? 
„přesčasy…“ 

Doktor stojí na 
chodbě a říká: 
„Kvůli GDPR 
nemůžu říct 
jméno dalšího 
pacienta, tak pán 
se syfilisem, 
prosím!“ 36 

Chlapec vytáhl z kalhot penis a 

ukázal ho dívce. 

„Líbí se ti můj nový piercing?“ 

Dívka chvílí kouká a nakonec 

řekne: 

„Já tam ale žádný piercing 

nevidím! Kde je?“ 

„Tady! V uchu!“ 



 

 

ČMKOS   

Reklama našich členů ZDARMA.  V našem časopisu můžou 

inzerovat zdarma všichni členové Odborové rady, ZO OSD Motol, ROH, OO Metro a ČMKOS. 

Nejste členem, přesto chcete u nás inzerci? Jde-li o zajímavý produkt, či službu, z něhož 

budou mít naši členové užitek, pak vám rádi vyhovíme. Zdarma či za symbolickou platbu. 

Kvalitní domácí med si 

lze objednat v  kanceláři 

v Motole. Klasický 1kg 

za 140,-Kč  a 0,5 kg med 

s vlašskými ořechy za 

155,-Kč. Nárazově i 

medovinu 110,- Kč. 

Nikdy neříkej nikdy… Ti, co nemají moc peněz a 

dostanou se do neřešitelné situace a finanční tísně mají 

možnost využití PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI.  Poradí 

zcela zdarma a připraví návrh na oddlužení. Bude vás to 
stát pouze kolek (pošta a soudní cca 300,-).  Poradna sídlí v 

Praze i jinde v ČR, viz adresy na:  www.financnitisen.cz    
Zelená linka pomoci: 800 722 722  od 8.30-do 12hod a od 

13.00-do 17.00 hod.   
 

 
 Bezplatné poradenství pro členy organizací sdružených v Odborové rad ě.  
 KONSORCIUM FINANČNÍCH KONZULTANTŮ   -  Pracujeme pod certifikací České národní banky  

• Bezplatná  kontrola pojistných a úvěrových smluv a vyhotovení finančního plánu 
           S dlouhodobým partnerstvím v servisu smluv a likvidací pojistných událostí  

• Příprava a vy řízení hypote čního úv ěru  a úvěru ze stavebního spoření  
• Programy na zajištění ochrany zdraví, života, majetku a příjmů  
• Státní dotace, daňové úlevy  
• Konsolidace úv ěru  
• Refinancování hypote čních úv ěru  až 3 roky dopředu  
• Konzultace p ři předluženosti – insolvence  

 
 

                Zajímá Vás, jakou vodu pijete?  

               Chcete mít jistotu, že je kvalitní? 
                Vodní filtr e-Spring Vám ji zajistí.  
           Volejte 724 303 685, 774 746 823 

            Michal Hrušovský   
www.amway.cz/nase-znacky/espring-cs 

Máte zájem o kravatové spony  
s motivy různých typů tramvají, 

autobusů, metra, vlaků atp. ?  

Volejte 602 737 452  p. Michal Chrást  

Rudolf Zeman  +420 724 515 752 
realitní makléř – prodej bytů a nemovitostí e-mail:  rudolf.zeman@genneral-reality.cz 

  Sháníte rychle ubytování v Praze?  Nabízíme ubytovny:  
 

Ubytovna Kačerov – p.Vodička - 608981033 , pí Pechová – 602338612 
 

Ubytovna Hostivař – pí Elgrová – 602216500 , pí Čiperová – 272702741 
 

Ceny:  jednolůžkový(?) cca 4.000,- , dvojlůžkový 3.500,- , třílůžkový 2.850,- 

  

 „JSME TU PRO VÁS, ABYCHOM VÁM SKUTEČNĚ POMOHLI!“ 

 Najdete nás na adrese: 7. Května 81/44, Praha 4 Chodov 
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KM Studio nabízí reflexní terapie, 

masáže zad, reiki, po předložení 
průkazky člena OR sleva 15%. 
Breussova masáž, zásaditá péče o tělo, 
dlouhodobá spolupráce. 

Hana Kaslová telefon 775137256 
e-mail: kaslovahana@seznam.cz  

 

Veselá muzika Zdeňka France 

hudba pro každou příležitost: 

mobil: 602 55 22 24      ………. 

Reich Zdeněk  
malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

nabízíme našim členům finanční 
úsporu v oblasti HYPOTÉK 

DÍKY členství v Odborové radě, můžete mít: 

*  slevu na úroky 0,2% , 
*  vstupní poplatky do úvěru zdarma, 
*  u KB úvěru vedení úvěrového účtu    
    zdarma, 
* pomoc při koupi i prodeji nemovitosti   
  (se slevou na provizi makléře až 20%), 
*  100% poskytnutí hypotéky, 
*  zdarma refinancování hypoték – bez  
      jakéhokoliv poplatku 
Máte-li v plánu vzít si hypotéku, využijte členství 

a ušetřete tisíce Kontakt: Hypocentrum 
Modré pyramidy, Jiří Kahoun – hypoteční    

    poradce Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a.s., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1   

mobil: 724 304 363 , e-mail:     

                    jiri.kahoun@mpss.cz      
                  www.hypocentrum.cz 

pomozme  
        nešťastným kočkám 

sbírka starých hadrů pod nemocné 
kočky, případně žrádla atp., je ve  

vozovně Motol- krabice je na 
chodbě u výpravny 24hod. 

www.azyl-kocourkov.cz 

ALFA BVG , s.r.o.  
Imrychova 881 , Praha 4 Kamýk.  

* Daně a účetnictví  
* žaluzie 
* tisk a knihařské práce 
Ing. Jaroslav Douša, CSc. -  
603 480 215, koordinátor:  
Zdeněk Vlk: 725 602 599     
             tuvlk@seznam.cz 

zde může být i vaše reklama… 
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Dovolujeme si pozvat všechny členy,  

všech organizací sdružených v Odborové radě,  

na společnou členskou schůzi – KONFERENCI, 
 

která se koná v pátek 15. února 2019 

ve velké zasedací místnosti ve Vysočanech, 

Sokolovská 219 – budova DPP -  tzv. „Aramark“ 

Vchod je naproti stanici Vysočanská - metro B 
……  

   začátek od 16 hodin 
Program: rekapitulace roku 2018, zpráva o činnosti, rozprava 

s hosty, info o volbách funkcionářů, volby Vedení odborové 

rady, Revizní komise a prezidenta OR, losování cen, tombola aj. 

   Registrujte se prosím na: 774746800 či  info@zoosdmotol.cz  

!



   

 

st. metra Vysočanská 

TRAM 

č. 16 

BUS č. 151 , 

152 , 177 , 

182, 183,  

BUS č. 136 , 

195 , 375 

ZDE 

v 1.patře 

foto Jan Havránek 


